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Welkomstwoorden

Het Zomercongresteam 2021,

Congresteam

Iris Vulders, Hendrik van Hout, Bart Kessels, Michiel van Alst, Hidde van Luenen,
Tom Urbaschek en Puck Rouffaer.

Lieve Jonge Democraten,

Afdelingsvoorzitter Jonge Democraten Brabant

Wij, het Zomercongresteam, heten jullie van harte welkom op het zomercongres van
2021 in het prachtige Maastricht. De afgelopen anderhalf jaar hebben we allemaal
veel meegemaakt. Daarom zijn wij extra blij om voor jullie weer een fysiek congres
neer te mogen zetten! Het belooft een onvergetelijk congres te worden nu we na
lange tijd weer samen kunnen komen.

Beste JD’ers,
Welkom in Mestreech!
Precies 30 jaar na de totstandkoming van het verdrag van Maastricht vindt de 89e
Algemene Ledenvergadering der Jonge Democraten plaats in dé Europese stad van
ons land. Het is een eer om jullie na 4 jaar weer te mogen ontvangen in de zuidelijkste
provincie van Nederland!

De Jonge Democraten, die vaak boven de rivieren te vinden zijn, willen we kennis
laten maken met het mooie Mestreech. De stad die neet breid maar laank is, net als
doorgaans de Brabantse en Limburgse nachten. Gezelligheid en warmte is hier dan
ook nooit ver te zoeken. Maastricht staat bij jullie waarschijnlijk bekend vanwege de
concerten van André Rieu op het Vrijthof, en natuurlijk het Verdrag van Maastricht.

Als Brabantse afdeling hebben we afgelopen jaar Limburg mogen verwelkomen, als
welkomstcadeau hebben we een congresbid ingediend voor Maastricht. En hier zijn
we dan, in de gezelligste stad van het land. Zelf ben ik geen Maastrichtenaar, ik kende
de stad tot een jaar geleden bijna niet. Maar tijdens het maken van het congresbid en
de bezoeken aan de stad heb ik de stad beter leren kennen en ben ik stiekem een
beetje verliefd geworden op Maastricht.

In het Gouvernement aan de Maas werd het verdrag getekend waarmee de euro
werd opgericht. Een nieuwe stap in de Europese eenwording. Dat vinden wij als
Nederlanders, een vooraanstaand EU-land, maar ook als echte Democraten
natuurlijk ontzettend belangrijk. Daarnaast zijn de Belgische en Duitse grens niet ver
van Maastricht te vinden, wat de stad tot een mengelmoes van Europese cultuur
maakt. Maastricht geldt verder als de meest Europese stad van Nederland en
benadrukt dat nog eens met haar slogan ‘Working on Europe’.

De meeste van jullie zullen een stukje moeten reizen om in Maastricht te komen,
maar het is het allemaal waard. Na een mooie treintocht langs de Maas kom je
uiteindelijk aan in deze prachtige stad. Wanneer je vanaf het station naar het oude
centrum fietst voel je meteen hoe oud deze stad eigenlijk is, je trilt letterlijk van je ovfiets door de schoonheid die Maastricht kent. Je fietst door smalle straatjes met
kleine winkeltjes waarna je aankomt op het Vrijthof, zet daar ergens je fiets neer en
ontdek de stad! Ga bourgondisch genieten met zoervleis, flaneer aan de Maas of
bezoek een van de vele kerken of grotten die Maastricht rijk is. Scan de QR-code om
alvast in de stemming te komen.

Vandaar dat het thema ‘Liberalen in Europa ’voor ons een meer dan logische keuze
was. Naast het gebruikelijke programma met bestuursverantwoording en politieke
moties, staan er ook weer tal van leuke parallelle sessies en sprekers gepland. Maar
bovenal staat er weer een gezelligheid op ons te wachten in deze Bourgondische
stad.

Als geboren Brabander hoop ik dat jullie dit weekend de gemoedelijkheid van het
zuiden voelen, dat er vol passie wordt ingesproken en dat de zaterdag wordt
afgesloten met een feest vol Limburgse gezelligheid. Dat kunnen we wel gebruiken na
anderhalf jaar zonder fysiek congresweekend. Wat zal het fijn voelen dat we tijdens

Hopelijk dat jullie Maastricht net zo leren waarderen als wij dat de afgelopen
maanden hebben gedaan.
Veel liefs en vooral ook veel plezier,
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het congres als vanouds weer afgekapt kunnen worden door de CVZ, zonder dat je
wordt gemute. Dat er weer ‘’motie van orde’’ of ‘’Brabaaaant’’ door de zaal kan
worden geroepen, het kan allemaal eindelijk weer.

Congresprogramma
Vrijdag 09 juli:
19:00 – 21:00 | Opening Inschrijfbalie the Green Elephant
20:00 – 00:00 | Borrel Café de Beurs

Ik wens iedereen een heel leuk, coronavrij en vooral gezellig congres toe!
Adie!

Zaterdag 10 juli:
09:15
| Opening Inschrijfbalie MECC
09:30 - 10:00 | Nieuwe Ledenmoment
10:00
| Algemene Ledenvergadering

Joris Hetterscheid – Voorzitter Jonge Democraten Brabant

11:00-12:00 | Parallelle Sessie I: Nieuwe Ledenuurtje
12:00
| Q&A Rob Jetten (plenair)
12:30 – 13:30 | Lunch
13:15
| Heropening inschrijfbalie
13:30 – 14:30 | Parallelle Sessie II: Veilige Vereniging
13:30 – 16:30 | VJD vergadering
17:00
18:00
22:00

| Jan Willem Bertens Trofee Uitreiking
| Diner restaurant de La Bourse (in shifts)
| Congresfeest Circumflex

Zondag 11 juli:

10:00

| Heropening ALV
11:00 – 12:00 | Parallelle Sessie III: Diversiteit
11:00 – 12:00 | Parallelle Sessie IV: Stadswandeling

12:00
| Paneldiscussie Petra Stienen
12:30 – 13:30 | Lunch
13:30 - 14:30 | Parallelle Sessie V: Duurzaamheid
14:45 – 15:45 | Parallelle Sessie VI: Sophie in ’t Veld
16:30 – 17:00 | Afsluiting
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Voorlopige agenda ALV 89

Locaties

Zaterdag 10 juli

Maastricht

Opening ALV 89 (10:00)
Installatie Congresvoorzitters en Stem- en Notulencommissie
Vaststellen agenda
Beroepsmogelijkheid Notulen ALV 88
Bestuursverantwoording
DEMO-verantwoording
Financieel Blok
Organisatorische moties

O Maastricht, met die zijden zachte G

Schorsing ALV voor Q&A Rob Jetten en lunch (12:00-13:30)

O Maastricht, stad der historie, neem ons mee.

Van die onvergetelijke avond, tot de dageraad in het café.
Bourgondische gastvrijheid kent hier geen tijd
Met je internationale karakter, vermaard wijd en zijd.

Verkiezingsblok Landelijk Bestuur & Kascontrolecommissie
Opening stemdoos (15:00)
Amendementen op het Politiek Programma/Politieke Moties

–Tom

Schorsing ALV 89 (17:00)

In de oudste permanent bewoonde en best bewaarde stad van Nederland, vindt dit
jaar het memorabele Zomercongres plaats. Vanaf de Romeinse tijd cultiveert
Maastricht traditie. Een Bourgondische leefwijze is leidend. Dit uitgangspunt sluit
perfect aan waar wij in deze bijzondere tijd als jongerenpartij naar snakken.

Zondag 11 juli

Heropening ALV 89 (10:00)
Actuele organisatorische moties
Amendementen op het Politiek Programma/Politieke Moties

Tevens als geboorteplaats van het EU-verdrag is Maastricht toepasselijk voor de
Jonge Democraten. Zo wordt er met dit internationale karakter, naast Nederlands en
Limburgs, de talen Engels, Duits en Vlaams gesproken. Bovendien huisvest het de
meest internationale universiteit van Nederland, waarvan maar liefst 54% van de
studenten afkomstig is uit 114 verschillende landen.

Schorsing ALV voor Lunch en Petra Stienen (12:00)
Sluiting Stemdoos (12:30)
Resolutie Digitalisering & Automatisering
Resolutie Wetenschap
Politieke Moties
Verkiezingsuitslag

Van het befaamde Vrijthof tot het historische Marktplein en van het imposante
Stadspark tot de historische mijngalerijen, ademt Maastricht historie. Tegelijkertijd
loopt Maastricht ook voorop en zo contrasteren de moderne gebouwen zoals de
Brightlands innovation campus met de 17e-eeuwse herenhuizen en de geplaveide
straten.

Sluiting ALV 89 (17:00)

Deze combinatie van historie, internationale relatie en innovatie biedt de Jonge
Democraten een perfecte congreslocatie.
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Dinerlocatie - De La Bourse
Op zaterdagavond kunnen we voor het diner terecht bij Restaurant De la Bourse, dat
onderdeel is van het gelijknamige hotel. Het restaurant ligt aan de Markt, middenin
het centrum van Maastricht. De la Bourse combineert de lokale Limburgse keuken
met internationale sferen. Tijdens het diner kan je kiezen tussen een vlees-, vis-,
vega- of veganoptie.
Adres: Markt 37, 6211 CK Maastricht

Congreslocatie – MECC

Geen congres zonder locatie om moties te behandelen en nieuwe bestuursleden te
kiezen. Dit jaar is die locatie niets minder dan het MECC. Met meer dan 30 jaar
ervaring in het organiseren van state-of-the-art evenementen, is het MECC de
perfecte locatie voor een topcongres. Denk daarbij aan concerten van André Rieu,
het VNG congres of de TEFAF beurs. Daarnaast is het MECC recentelijk verbouwd,
waardoor we de nieuwste apparatuur tot onze beschikking hebben. Het MECC is
ideaal gelegen, dichtbij het bruisende Maastrichtse centrum en op slechts 8 minuten
fietsen vanaf de slaaplocatie en een paar minuten lopen vanaf het treinstation
Maastricht Randwyck. Daarmee is de congreslocatie voor alle leden gemakkelijk
bereikbaar. Het MECC is daarnaast ook toegankelijk voor mindervalide personen.
Verder staat duurzaamheid bij het MECC hoog in het vaandel. Ze onderscheidt zich
door bewust om te gaan met energie en milieu, zonder dat dit ten koste gaat van het
comfort en de kwaliteit van de evenementen. Het MECC is dan ook onderscheiden
met de ‘Golden Green Key ’certificering. Hiermee bewijst het MECC dat het mogelijk
is om een topevenement te combineren met duurzaamheid en respect voor de
omgeving. Daarmee is het MECC de ideale locatie voor dit Zomercongres.

Feestlocatie
Ook het enige echte JD-feest is terug van weggeweest! Ditmaal zijn we te gast bij
studentensociëteit Circumflex waar we in samenwerking met (ja, je voelt 'm al
aankomen) Pyke een groot welkom-terugfeestje voor jullie organiseren. De sociëteit
heeft twee grote zalen, dus er valt wat te kiezen. Natuurlijk heeft het feest zoals altijd
ook een thema. Dit jaar organiseren we een heuze pyjamaparty: JD blijft slapen. Dat
wil je dus niet missen!
Adres: Capucijnenstraat 120, Maastricht

Slaaplocatie 1 - The Green Elephant
Op slechts enkele minuten van het Centraal Station ligt The Green Elephant. Het
nieuwe hostel ligt midden in de hippe wijk Wyck. Daarnaast heeft het hostel gezond
en verantwoord leven hoog in het vaandel staan. The Green Elephant ligt op
loopafstand van het centrum en op ongeveer 5 minuten fietsen van het MECC.
Adres: Sint Maartenslaan 11, 6221 AV Maastricht

Slaaplocatie 2 - StayOkay
De tweede slaaplocatie is StayOkay. Dit wijd en zijd vermaarde hostel is majestueus
en bovenal gunstig gelegen aan de Maasboulevard met een prachtig uitzicht over de
Maas. Daarnaast ligt het op ongeveer 5 minuten fietsen naar het MECC en op
loopafstand van het bruisende Maastrichtse centrum.
Adres: Maasboulevard 101, 6211 JW Maastricht
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Parallelle Sessies en Activiteiten
1.

4.

Een JD-congres is niet compleet zonder een stadswandeling, dus zal deze ook dit
Zomercongres niet ontbreken. De ‘locals ’zullen je meenemen langs de mooiste
plekken van Maastricht. Van het Gouvernement dat een belangrijke rol speelt in de
geschiedenis van de EU tot prachtige uitzichten over de Maas. Laat het congres even
achter je en pak even een frisse neus tijdens de stadswandeling!

Parallelle sessie I: Nieuwe Ledenuurtje (zaterdag 11:00)

Ben jij nieuw bij de Jonge Democraten en wil je meer weten? Kom dan naar het
nieuwe ledenuurtje en raak helemaal up-to-date over onze mooie en vooral gezellige
vereniging.

2.

5.

Parallelle sessie II: Veilige vereniging met Rob Jetten (zaterdag 13:30)

Parallelle sessie VI: Liberalen in Europa met Sophie in ’t Veld (zondag 14:45)

Zondag houden we van 14:45 tot 15:45 een parallelle sessie waar we digitaal in
gesprek zullen gaan met Sophie in 't Veld. Sophie is Europarlementariër en voorzitter
van de D66-fractie in Europa. We gaan met haar in gesprek over de toekomst van de
EU, de rol van het Europees parlement en de positie van de rechtstaat in EUlidstaten. Daarna volgt een Q&A waar jullie zelf je vragen kunnen stellen.

Een tijdje geleden zat Rob Jetten bij de Vooravond en sprak hij over de veiligheid van
jongens die opzoek zijn naar hun seksualiteit en het gevaar van mannen in
machtsposities. Een discussie die volgens Rob zowel binnen als buiten de gayscene
gevoerd moet worden.
Tijdens deze subsessie gaan we hier, samen met Rob Jetten verder over in gesprek.
We gaan het hebben over, onder anderen, vragen als: wat kunnen we doen om ervoor
te zorgen dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn? Hoe kan jij je eigen identiteit
verkennen in een veilige omgeving? Wat kunnen wij binnen de JD en D66 doen om
deze veilige omgeving te creëren?

Jan Willem Bertens trofee (zaterdag 17:00)
Jaarlijks reikt D66-coryfee en echte Maastrichtenaar Jan-Willem Bertens namens de
Vrienden van de Jonge Democraten (VJD) de Jan-Willem Bertens Trofee uit. Deze
prijs is bedoeld voor een JD’er die zich de afgelopen jaren tomeloos heeft ingezet
voor de vereniging en hiervoor weleens in het zonnetje gezet mag worden.

Er is alle ruimte om vragen te stellen en je mening te delen over dit belangrijke
onderwerp!

3.

Parallelle sessie IV: Stadswandeling (zondag 11:00)

De VJD is op zoek naar kanshebbers voor de Jan-Willem Bertens Trofee en daarvoor
hebben we jouw hulp nodig! Weet jij iemand die de afgelopen jaren veel heeft gedaan
voor de JD en het daarom verdient om in het zonnetje gezet te worden? Nomineer
deze persoon dan door uiterlijk donderdag 8 juli een motivatie te sturen
naar bestuur.vjd@jongedemocraten.nl. Dus vergeet niet de leukste anekdote of
uitleg waarom diegene deze prijs echt moet winnen mee te sturen!

Parallelle sessie III: Diversiteit (zondag 11:00)

De werkgroep Diversiteit & Participatie organiseert een sessie waarin we met jou in
gesprek gaan over diversiteit binnen de JD. De JD streeft naar een diverse vereniging
waarin iedereen zichzelf kan zijn. En er kunnen altijd dingen beter. Het is belangrijk
dat wij jouw mening hierover horen!

Plenaire spreker I: Rob Jetten (zaterdag 12:00)

Tijdens deze sessie gaan we met jullie in gesprek over diversiteit & inclusie binnen de
JD. Wat verstaan JDers onder divers? Hoe gaan we met elkaar om? Wat gaat al goed?
Hoe kunnen we inclusie binnen de JD verbeteren? Onder andere deze vragen komen
aan bod.

Heb jij de oud-JD-voorzitter en de huidig fractievoorzitter van D66 altijd al een vraag
willen stellen? Dan is dit je kans! We zullen met Rob Jetten in gesprek gaan over het

7

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 89
nieuwe politieke jaar, de formaties, zijn werk, zijn politieke plannen en nog veel meer.
Dus wil jij alles weten over Rob Jetten en zijn politieke visie? Kom dan langs bij de
Q&A!

Op het organisatorisch congres komende de organimo’s (organisatorische moties),
HR-wijzigingen, Statutenwijzigingen en de financiën uitgebreid aan bod. Het
Septembercongres is verder het moment waarop het tijdens in de zomer verkozen
Landelijk Bestuur haar beleidsplan presenteert.

Plenaire spreker II: Petra Stienen (zondag 12:00)

Daarnaast zijn er altijd interessante gasten op congressen waarbij er altijd
gelegenheid is voor discussie. Het congresfeest is bovendien een goede gelegenheid
om veel Jonge Democraten beter te leren kennen en (politieke) ervaringen en
meningen met elkaar uit te wisselen.

Petra Stienen (56) is arabist, adviseur, schrijver én Eerste Kamerlid voor D66
(Immigratie & Asiel, Werkgelegenheid). Na studies in Leiden en Londen werkte ze op
ambassades in Egypte en Syrië. Over haar ervaringen en expertise schoof ze geregeld
aan bij talkshows en schreef ze meerdere boeken. Haar laatste boek ging over de wijk
Donderberg in Roermond waar ze is opgegroeid. Met Limburgs als eerste taal en veel
bestuurservaring in Limburg is zij de ideale persoon om ons meer over de mooiste
provincie van Nederland te vertellen.

Speciaal voor nieuwe leden
Voor nieuwe leden is een congres erg interessant. Het is een gelegenheid om te
ervaren wat er speelt bij de Jonge Democraten en een hoop mensen te leren kennen.
Voor het begin het congres is er om 09:30 een moment speciaal moment waarbij alles
verteld wordt dat je over een congres moet weten. Als je nog vragen hebt tijdens het
congres staan er altijd ervaren leden voor je klaar om te helpen.

Hoe werkt een congres?
Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. Drie
keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de
zomer en de winter, en een organisatorisch. eendaags congres in september. De ALV
is het hoogste orgaan van de vereniging, het bestaat in principe uit alle leden. In de
praktijk worden de termen ‘ALV’ en ‘Congres’ vaak gebruikt als synoniemen, maar
meestal gaat de ALV alleen om de vergadering, terwijl het Congres over het hele
congresweekend, inclusief eten, feest en gezelligheid gaat.

Wat voor voorstellen zijn er?

Een voorstel kan worden ingediend door werkgroepen, Algemene
Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden. Over deze
voorstellen zal tijdens het congres worden gestemd door de leden. De voorstellen die
worden aangenomen bepalen wat de JD zoals vindt en doet. De regelingen voor het
indienen van voorstellen vind je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk
Reglement. Er zijn verschillende soorten voorstellen:

Binnen de JD wordt het ‘one man, one vote’ systeem gehanteerd, wat betekent dat
ieder (betalend) lid mag stemmen en het woord mag voeren tijdens de ALV. Op die
manier heeft elk lid invloed op de organisatorische en inhoudelijke koers van de
vereniging. Er worden op de verschillende congressen namelijk allerlei inhoudelijke
en organisatorische zaken besproken en bepaald. Bovendien vinden er verkiezingen
plaats. Zo worden op het Zomercongres het Landelijk Bestuur, de DEMO-redactie en
de Kascommissie verkozen.

Wijzigingsvoorstellen HR & Statuten
Er kunnen wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement en de Statuten
van de Jonge Democraten worden ingediend. Voor wijzigingen van de Statuten geldt
een bijzondere stemprocedure in twee rondes.

Beleidsplan & Bestuursverantwoording

Op de politieke congressen wordt er gediscussieerd over inhoudelijke onderwerpen.
Dat gebeurt tijdens de behandeling van politieke moties, resoluties en
amendementen.

Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar in de zomer een beleidsplan voor het komende
jaar op. Verder legt het Landelijk Bestuur bij elk congres verantwoording af over het
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functioneren in de afgelopen periode en de uitvoering van organimo’s. Je kunt over
het beleidsplan, of de uitvoering hiervan, vragen stellen tijdens het bestuursblok.

Congresfunctionarissen: Het congres moet natuurlijk geleid worden. Hiervoor
worden een aantal ervaren leden aangesteld die streng doch rechtvaardig, en met de
nodige kwinkslagen, de zaak in het gareel proberen te houden.

Organisatorische Moties (Organimo’s)

Congresvoorzitters (CVZ): het congres wordt voorgezeten door onafhankelijke
congresvoorzitters. Zij worden door het Landelijk Bestuur voorgedragen aan de
Algemene Ledenvergadering om het congres technisch te leiden en hebben het recht
om gedurende het congres, indien nodig, met aanpassingen van de tijden in de agenda
te komen.

Als leden het bestuur willen oproepen om iets te doen, gebeurt dat via een organimo.
Het Landelijk Bestuur probeert organimo’s altijd zo goed mogelijk uit te voeren. Naar
aanleiding van het bestuursblok kunnen ook actuele organimo’s worden ingediend.
Dat kan tot drie uur na het bestuursblok.

Stem- en Notulencommissie (SNC): de mensen die zich bezighouden met de
stemming over de verschillende voorstellen. Ook tellen zij de stemmen die op de
verschillende kandidaten voor bestuursfuncties en de DEMO worden uitgebracht.
Daarnaast notuleren zij ook wat er zoal gezegd wordt tijdens de ALV.

Politiek Programma (PP)
In het Politiek Programma zijn de grote lijnen van de politieke standpunten van de
Jonge Democraten opgenomen . Het Politiek Programma kan door middel van
resoluties en amendementen tijdens de politieke congressen worden veranderd.
Over het bestaande programma wordt niet gestemd op het congres. Kleine
wijzigingen vinden plaats door middel van een amendement. Een resolutie dien je in
als je meer dan één alinea wilt wijzigen, toevoegen of schrappen. Deze resoluties
kunnen zelf ook worden geamendeerd. In dat geval worden eerst de amendementen
behandeld, en vervolgens wordt over de resolutie als geheel gestemd.

Politieke Moties (PM’s)
Over concrete zaken kunnen moties worden ingediend. Het gaat dan vaak om een
concrete uitwerking van de algemene politieke ideeën. Politieke moties zijn
ondergeschikt aan het PP. Terwijl politieke moties meestal gaan over zaken die al
langer lopen, zijn de actueel politieke moties (APM’s) geschikt om een uitspraak van
het congres te vragen over een actuele politieke kwestie. Deze APM’s hebben dan
ook een latere inleverdeadline dan normale moties. Als wordt gesproken over moties
gaat het meestal om politieke moties.

Moties van Orde
Een motie van orde is geen motie die vooraf moet worden ingediend, maar die tijdens
het congres kan worden ingediend. Vind je bijvoorbeeld dat het congres te rumoerig
wordt of vind je dat de behandeling van moties niet overeenstemt met de statuten,
dan sta je op en roep je “Motie van Orde!”. De congresvoorzitter zal je dan
spreekrecht geven om je motie van orde toe te lichten. Daarna zal de voorzitter je
motie overnemen of aan het congres ter stemming voorleggen.
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is, was het toch fijn om hen zo even te zien. Komende tijd hoop ik nog een paar fysieke
activiteiten van afdelingen te kunnen bezoeken.

Bestuursverantwoording Bestuur Janssen
Léonie - Voorzitter

Sinds de verkiezingen hebben wij veel nieuwe leden mogen verwelkomen. We zien
ook dat veel van deze leden actief willen worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we te
weinig plekken hebben voor het aantal mensen dat actief wil worden in bijvoorbeeld
werkgroepen. We zijn daarom op zoek gegaan naar manieren om meer ruimte te
creëren voor leden binnen onze vereniging. Zo zijn we een pilot gestart om een
nieuwe werkgroepstructuur te testen. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe
commissies, teams en werkgroepen gestart om er zo voor te zorgen dat alle nieuwe
leden die actief willen worden, dit ook kunnen doen.

Lieve jonge democraten,
Wat is het fantastisch om voorzitter te mogen zijn van de Jonge Democraten!
Afgelopen maanden zijn weer voorbij gevlogen en ik heb weer erg veel mogen leren.
Het politieke jaar zit er alweer bijna op. En het is inmiddels echt een cliché, maar ons
bestuursjaar is door corona natuurlijk niet zo verlopen zoals wij hadden verwacht en
graag hadden gezien dat het zou gaan. Het is niet verrassend dat het vele
thuiswerken en het elkaar weinig informeel spreken hebben af en toe een tol geëist
op onze bestuursbonding. Dit zijn we nu langzaam zo goed en zo kwaad als het kan in
aan het halen. Desalniettemin ben ik ongelofelijk trots op mijn bestuursgenoten en
alles wat iedereen ondanks de gekke omstandigheden toch voor elkaar heeft weten
te krijgen. Ik heb hen allemaal, stuk voor stuk, zien groeien dit jaar. Iedereen heeft
zich ontwikkeld op hele verschillende manieren en dat was voor mij als voorzitter erg
mooi om te zien.

Komende tijd is er nog een aantal zaken waarmee ik aan de slag wil gaan. Zo zien we
bij steeds meer afdelingen een nieuw enthousiast bestuur klaarstaan om volgend
collegejaar aan de slag te gaan. De overdracht lijkt dit jaar belangrijker dan ooit te
worden omdat na een jaar lang digitale activiteiten te hebben gehad, een aantal
nieuwe bestuursleden nog nooit een fysieke activiteit bij heeft kunnen wonen. Hierbij
wil ik de afdelingen de komende tijd graag helpen. Daarnaast staat het
zomeroffensief op de rol, waaraan ik graag nog mijn steentje bij wil dragen. Tot slot
blijven wij de formaties nog op de voet volgen en zullen wij waar kan en vooral waar
nodig is ons JD-geluid zo goed mogelijk proberen over te brengen.

Na het vorige congres heeft voor mij de eerste periode de focus vooral op de externe
kant van mijn functie gelegen. Voor de verkiezingen had ik het druk met veel
debatten en verschillende media-optredens. De kers op de taart was uiteindelijk de
overweldigende verkiezingsuitslag. Hoewel ik had verwacht dat het na 17 maart
extern wat rustiger zou worden, bleek niets minder waar. Na 17 maart hebben wij
nog veel media-aandacht weten te pakken, bijvoorbeeld met onze visie op de
formaties en onze heterogenezingskliniek.

Ik wil iedereen bedanken voor de super leuke tijd afgelopen maanden en ik ga nog ten
volste genieten van de laatste paar maanden als voorzitter van onze prachtige
vereniging.

Sophie - Secretaris:

Inmiddels zijn de formaties in volle gang. Als bestuur proberen wij zo goed mogelijk
de ontwikkelingen rondom de formatie te volgen en in contact te blijven met andere
politieke jongerenorganisaties omtrent de vorderingen.

Het voelt toch gek om na een heel bestuursjaar vanuit huis, tijdens deze eerste echte
fysieke landelijke activiteit alweer een nieuw Landelijk Bestuur kiezen. Ik had
namelijk gehoopt dat de coronamaatregelen versoepelt zouden worden na het
wintercongres, maar dit is helaas niet gebeurd. Ik heb het daar best wel moeilijk mee
gehad en soms voelde mijn bestuursjaar daarom ook echt als een strijd. Ik haal de
meeste energie uit borrelen, discussiëren en natuurlijk dansen met JD’ers en dat kon
het hele jaar niet. Ik ben daarom ook zo ontzettend blij dat we over een paar weken
fysiek in Maastricht de ALV kunnen bijwonen. Toch ben ik ook heel erg trots op mijn

De interne kant van mijn functie vond ik soms best lastig. Hoewel ik wekelijks
aansluit bij afdelingsactiviteiten blijf ik toch het gevoel hebben onvoldoende
zichtbaar te zijn. Om toch nog een beetje langs de afdelingen te kunnen heb ik de
afgelopen periode alle afdelingsvoorzitters bezocht en met hen een kopje koffie
gedronken. Hoewel dit natuurlijk bij lange na niet hetzelfde als een afdeling bezoeken
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bestuur en mezelf, want ondanks dat het best een rotjaar was hebben wij ons
allemaal voor de volle 100% ingezet.

Jasper - Penningmeester

In het begin van het jaar had ik een gedetailleerd jaarplan gemaakt, met milestones
per kwartaal. Tot nu toe heb ik alles daarvan kunnen doen en daar ben ik tevreden
over. Ik zeg ‘tot nu’ omdat ik nog niet klaar ben met een aantal in gang gezette
processen, deze ga ik afronden in de zomer (samen met mijn opvolger). Sinds de
vorige update zijn in ieder geval alle financieel reglementen herzien (vraag je
afdelingspenningmeester maar naar het bitterballenbierbudget), is het
declaratieproces herzien, is de boekhouding volledig digitaal, experimenteren we
met verdere automatisering, ligt er een plan klaar voor een extern fonds, hebben we
een groter bedrag kunnen storten op de spaarrekening dan ooit tevoren en hebben
we veel geld te verdelen.

Wat betreft mijn eigen functie heb ik alles sinds het wintercongres goed onder
controle gehad. Ik heb het gevoel dat ik goed bereikbaar ben geweest voor iedere
JD’er en zelfs mijn ietwat komische doel om altijd binnen tien minuten te reageren en
iets gefixt te hebben, is volgens mij bijna altijd gelukt. Ik heb dit jaar ook echt heel
veel energie gehaald uit mijn FEO. We zijn een hechte club, komen regelmatig bij
elkaar voor een overleg, bijna elke dag wordt wel een bericht in de WhatsApp-groep
gestuurd en iedereen helpt elkaar met SNC’en op een AAV. Daarnaast staan de
notulen van onze LBV’s vrijwel direct online, onderhoud ik G Suite en de JD-website
regelmatig en ken ik het Huishoudelijk Reglement nu dan echt bijna uit mijn hoofd
(grapje). Omdat ik een groter budget heb gekregen voor ICT, ben ik nu de laatste
kinderziektes uit de website aan het halen en ben ik met onze websitebeheerder
onze webshop aan het integreren in de hoofdwebsite. Zorg dus dat je klaar bent voor
nieuwe JD-merchandise. Tot slot is een klein dingetje waar ik trots op ben dat ik bij
D66 voor elkaar gekregen dat zij iedere D66’er in de leeftijdscategorie van de JD een
combi-lidmaatschap gaan verkopen door middel van een soort nieuwsbrieven die ik
in elkaar heb gezet.

Corona zorgt voor een flinke financiële uitdaging, wat mij de nodige stress heeft
bezorgd. Er was zoveel niet doorgegaan en we kregen zoveel extra geld (dank JFVD)
dat we geld moeten terugbetalen aan het Ministerie. Risico daarvan is dat we in de
toekomst gekort zouden worden op onze subsidie, dus heb ik erg mijn best gedaan
om de terugvordering zo klein mogelijk te maken. Daarom zal dit congres onder
andere stemmen over herinvoering van vacatiegeld. Een ander grote financiële
wijziging is de geweldige zetelwinst, waarom we ook de begroting grondig herzien.

Naast mijn eigen functie heb ik mij nog met een aantal andere projecten
beziggehouden. Zo heb ik een aantal afdelingen geholpen met hun interne promotie.
Zij hebben sinds het voorjaar een Canva-pro account en ik heb hiervoor samen met
Jelrik toffe formats ontworpen. Een andere gave uitdaging waar ik nu nog mee bezig
ben is het organiseren van de Summer School met Abel, onze International Officer.
Hier heb ik nu bijna de (all-inclusive) locatie voor rond en ga ik samen met Nikki, Abel
en een klein team het hele programma invullen. Ik haal hier echt veel energie uit. Ook
ben ik met Jelrik en ons promotie-FEO (mijn bonus-FEO) het zomeroffensief aan het
organiseren.

Toch viel het jaar mij ook erg zwaar. Ik had van mijn bestuursjaar allemaal geweldige
dingen verwacht, die stuk voor stuk door corona niet doorgingen. Het kostte me
meer energie om dingen te doen, dat terwijl ik ook meer heb gewerkt bij de GGD dan
ik had verwacht en er ook op andere plekken meer van me werd gevraagd dan
afgesproken.
Mede hierdoor heb ik ook sommige van mijn taken verzaakt. Daar baal ik enorm van,
maar meer zat er simpelweg niet in. Ik was er niet genoeg voor de
afdelingspenningmeesters om ze te helpen en heb ze niet zo goed kunnen begeleiden
als ik het gewild. Verder duurden betalingen soms langer dan ik mijzelf ten doel
gesteld had en ben ik niet vaak genoeg bij afdelingsactiviteiten geweest.

Al met al ben ik trots op wat ik voor elkaar heb gekregen, maar dit is zeker niet
moeiteloos verlopen. Omdat wij alles vanuit huis moesten doen zijn mijn prioriteiten
soms weg van de JD verschoven. Ik vind het daarom ook moeilijk om nu nog door te
zetten omdat we in de zomervakantie ineens relatief veel fysieke JD-activiteiten
hebben. Ik merk dat ik behoefte heb aan vakantie, maar ik ga nog even knallen!

Binnen het bestuur was ik een vreemde eend. Ik was nooit kaderlid, pas redelijk kort
actief binnen de JD en was nog nooit op een kaderweekend geweest (nog steeds
nooit fysiek…). Enerzijds zorgde dit ervoor dat ik met een frisse blik zonder moeite
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hele financiële processen omgooide. Anderzijds zorgde dit ook voor een gebrek aan
inzicht in de vereniging van mijn kant. Dit samen met mijn toch wat solistische functie
zorgde ervoor dat ik mij soms wat eenzaam voelde binnen het bestuur, hoe gezellig ik
het hele bestuur ook vind.

plan uitgerold waarin alle portefeuillehouders hun nieuwe kamerleden zouden leren
kennen en een basis kunnen leggen voor een goede werkrelatie.
Ik ben pas eind mei weer teruggekeerd, en ben erg gemotiveerd om uit de laatste tijd
nog veel te halen. Er lopen een aantal projecten op het moment van schrijven, zoals
het langetermijnsplan voor corona, en een actie tegen het uitstellen van het verbod
op homogenezingtherapie.

Buiten de vaste penningmeester taken om, heb ik mij ook bezig gehouden met de wat
meer juridische kant van de vereniging zoals wetswijzigingen en de gevolgen hiervan
voor de JD. Daarnaast heb ik gewerkt aan de hervorming van de
geschillencommissie, ben ik bezig geweest met de contracten van de JD, denk ik mee
met de werkgroep-pilot en heb ik meegewerkt aan de (helaas geannuleerde) JDparlement activiteit.

Verder zijn we met het bestuur bezig een pilot uit te rollen voor een nieuwe
werkgroepenstructuur: ik hoop dat dit een oplossing zal bieden voor de groeiende
werkgroepen en het de poho-taak iets zou kunnen verlichten. Verder hebben we een
werkgroependag georganiseerd om werkgroepleden (en hun poho’s) optimaal te
laten functioneren die zeker voor herhaling vatbaar is . Ook hebben we twee nieuwe
werkgroepen opgericht (wonen en migratie), die in september zullen worden
geïnstalleerd conform het septemberpoho/februaripoho plan. Ook zal de
internationale structuur van de vereniging worden geupdatetet, met bijvoorbeeld
een nieuw team 'Azië'. De coronamaanden blijken een goede tijd om
systeemverandering door te voeren.

Nikki - Bestuurslid Politiek

Sinds het vorige congres heb ik eerst nog een maand aan de campagne gewerkt: ik
had de leiding over een aantal filmpjes dat gemaakt is. Vooral op het filmpje met de
voetstappen op het zand ben ik trots. Wel jammer natuurlijk dat deze filmpjes
doordat Facebook en Instagram onze online advertentiecapaciteit een paar dagen
voor de verkiezingen opeens drastisch had verkleind: hierdoor waren de filmpjes
door minder mensen gezien dan gewild.

Persoonlijk kijk ik redelijk tevreden op deze tijd terug. De zes weken hebben een
flinke hap uit m'n bestuursjaar genomen deze periode, en heeft ervoor gezorgd dat ik
minder politieke projecten op me kon nemen dan ik had gewild, maar ik heb zeker m'n
energie hervonden om in de laatste tijd nog allerlei projecten te trekken. Zo komt de
internationale Summer School er ook aan, die Sophie samen met Abel de kar tijdens
mijn afwezigheid heeft getrokken, maar die we nu weer samen zullen oppakken. Ook
verheug ik me op de fysieke activiteiten waarvan het ernaar uitziet dat we die
daadwerkelijk kunnen organiseren in de zomer.

Hierna heb ik gewerkt aan projecten zowel intern als extern. Ten eerste is er voor
een aantal portefeuilles nieuwe portefeuillehouders aangesteld, die heb ik zo goed
mogelijk proberen te begeleiden. Ten tweede hielden we de vinger aan de pols bij de
vorderingen van de formatie en hebben hier vaker met Dwars en de JS de strategie
besproken. Grote concrete actie is hier echter op uitgebleven: omdat de formatie
nogal werd vertraagd, en omdat we redelijk tevreden waren met de rol die D66 tot
nu toe in de formatie speelt.

Jelrik - Bestuurslid Profilering

In deze periode ben ik ook voor zes weken naar Zwitserland geweest voor mijn
gezondheid. Ik heb m'n bestuurstaken toen nogal afgebouwd, omdat ik weken vol
met therapieën had. Ik vond het nogal lastig om los te laten, maar ik heb uiteindelijk
m'n vaste taken weten te doen, maar de meer ad hoctaken en politieke projecten uit
handen gegeven. Maar omdat ik zelf zes weken weg zou zijn, heb ik wel geprobeerd
om juist andere personen de politieke banden warm te laten houden. Zo heb ik een

Na een heuse mediahype rondom onze mening over de premier des lands zou je het
haast zijn vergeten, maar we hebben een campagne erop zitten. Een korte campagne,
die zich vooral afspeelde op onze telefoonschermen, maar zeker niet een campagne
zonder succes. Een succes dat staat op de schouders van het campagneteam, het
campagne-FEO, Nikki, Puck, Léonie en alle anderen die mij de afgelopen maanden
geholpen hebben. Van iedereen die met windkracht tien voetstappen stond te
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scheppen op het strand van Scheveningen, tot Laith die een mooi persoonlijk verhaal
leverde over waarom elke jongere zou moeten stemmen, tot de onvolprezen
(externe) filmploeg, de leden waarvan ondanks mijn constante aandringen nog steeds
geen lid van de JD zijn geworden.

Niet alleen ga ik dus deze laatste maanden met Sophie en ons FEO hopelijk het beste
Zomeroffensief neerzetten dat deze vereniging in jaren heeft gezien, maar ook mag
ik aan de slag met - hopelijk! - de volgende generatie Jonge Democraten die we terug
gaan zien in de raadsbankjes. Het belooft een mooie zomer te worden voor de Jonge
Democraten.

Met ons organisch bereik alleen al hebben we tijdens de campagne enkele
tienduizenden jonge mogelijke D66-stemmers weten te bereiken. Als we het
resultaat van de betaalde advertenties hierbij optellen, komen we boven de kwart
miljoen uit. Tegelijkertijd heb ik ons Instagramaccount vergeleken met september
2020 bijna verdubbeld in volgersaantal, is onze perslijst weer even goed gevuld als de
zakken van Sywert van Lienden en hebben we - wel nog altijd gehinderd door De
Grote Contributiekwestie - honderden nieuwe leden mogen verwelkomen.

Puck - Bestuurslid Organisatie

Iedereen weet dat sommige maanden langer duren dan andere. Zomervakanties op
de basisschool duren jaren, tegen de tijd dat je studeert heb je je laatste paper nog
niet ingeleverd en je moet al weer aan de slag met het eerste blok van het nieuwe
jaar. Ik denk dat ik voor de hele vereniging spreek als ik zeg dat het een lange winter
is geweest. Tegelijkertijd moet ik meteen zeggen dat ik ontzettend onder de indruk
ben van met hoeveel creativiteit en doorzettingsvermogen onze afdelingen bezig zijn
geweest met vernieuwende digitale activiteiten om hun leden betrokken te houden.
En met succes: de laatste maanden zien we steeds vaker nieuwe gezichten in kleine
Zoom-blokjes verschijnen, netjes opgestapeld in mijn computerscherm als een
sardineblikje vol nieuwe JD’ers. Dat maakt me blij.

Tegenvaller op dit vlak: enkele weken voor 17 maart is mijn persoonlijke Facebookadvertentieaccount geheel onverwachts een dagelijkse bestedingslimiet opgelegd.
Hierdoor heb ik het gereserveerde campagnebudget bij lange na niet uit kunnen
geven, waardoor vooral onze digitale advertenties niet het gewenste bereik hadden.
Dat stak (ook zeker voor de Kamerkandidaten die wij ondersteunden), maar onder de
streep heb ik geen reden om ontevreden te zijn over de cijfers.

Zelf vond ik het lang zoeken naar welke digitale formats wel en niet werken, en
vooral waar leden wel en niet op zitten te wachten. Ik kijk met plezier terug op een
succesvolle campagne, de kaderweekenden, de trainersdag en de werkgroependag
die we digitaal georganiseerd hebben, en ook op een verrassend interactief en
opgewekt wintercongres, ondanks de omstandigheden. Tegelijkertijd moesten we
soms ingewikkelde besluiten nemen over of we leden wel lastig moesten vallen met
digitale trainingsmomenten, borrels en introductieactiviteiten. Ik hoop dat we daarin
de juiste keuzes hebben gemaakt. Gelukkig lijkt nu eindelijk niet alleen de
meteorologische maar ook de spreekwoordelijke zomer van ons bestuursjaar aan te
breken.

Een extra smak geld naar aanleiding van de verkiezingsuitslag betekent dat we extra
kunnen investeren in promotie. Met het bestuur heb ik gekozen voor een apart
budget voor het Zomeroffensief, vergelijkbaar met het uiteindelijke
campagnebudget. Daarnaast ga ik door met het professionaliseren van onze
profilering. Het webshopinventaris wordt hernieuwd, voor de
gemeenteraadsverkiezingen kopen we alvast nieuwe campagnekleding in, en
investeren we in camera's, microfoons en andere apparatuur.
Rest mij om alvast wat te zeggen over Een Jonge Democraat in elke Gemeenteraad:
een programma dat niet per sé binnen mijn functie valt, maar toch een passieproject
waar ik samen met Koen coördinatie aan geef tot we het overdragen aan het
volgende bestuur. Het is gelukt om meer dan vijftig JD’ers te werven voorn het
programma, en wat een divers palet aan talent zie ik tussen de aanmeldingen!

Al met al zal het jullie niet verbazen dat de terugkeer naar een fysieke JD die tijdens
het schrijven van deze verantwoording langzaam voor mij opdoemt een enorme
opluchting is. Los van het persoonlijke plezier dat ik deze laatste maanden van mijn
bestuursjaar nog haal uit het organiseren van activiteiten die met een beetje geluk
fysiek kunnen plaatsvinden - daar heb ik uiteindelijk deze functie voor gekozen - is
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het een flinke verademing dat we na dit rotjaar als vereniging nog staan en dat zo
ongeveer al onze leden, oud en nieuw, staan te springen om weer bij ons terug te
komen. Dat is wat mij betreft een enorm compliment aan iedereen die zich het
afgelopen jaar is blijven inzetten, ook wanneer de opkomst lager was dan normaal, of
wanneer je al de hele dag achter je laptop had gezeten.

kan iedereen die dat wilt hun bijdrage leveren. Verder ben ik op het moment bezig
om de doorstroom binnen en naar het kader te verbeteren. Zodat zowel nieuwe
bloed binnenkomt en als dat kennis en ervaring niet verdwijnen.
Op scholing is er ook veel gebeurd. Ten eerste hadden we meer tijd om voor een
online kaderweekend voor te bereiden. Daarvoor moesten we een aantal
aanpassingen doen.. Daarom koos ik voor veel variatie en uitdaging in de trainingen.
Dit is door onze kaderleden beloond met het hoogste cijfer voor het programma in
vijf jaar. Daarnaast vonden wij ook dat er een werkgroependag moest komen. Zo
konden ook werkgroepleden uitgedaagd worden. Helaas was ik te ziek om hier
persoonlijke mee aan de slag te gaan. Daarom geef ik extra complimenten aan Puck
en Nikki voor het opzetten van het programma. Ik geloof dat dit succes opnieuw
doorgezet kan worden. Verder staat het programma van ‘Een Jonge Democraat in
Elke Gemeenteraad’ klaar om in de zomer te starten. Zo hopen wij dat onze
kandidaten goed begeleid en enthousiast door heel Nederland in gemeenteraad
komen. Het gaat natuurlijke belangrijk zijn dat wij voldoende trainers hebben voor
dit jaar. Afgelopen maart hebben we succesvol een aantal coaches geworven. In deze
periode wil ik een nieuwe groep trainers werven. Zodat we ons uitgebreide
trainingsaanbod kunnen vasthouden. Daarnaast ben ik ook bezig om via D66 externe
scholing te regelen, zodat onze trainers ook getraind blijven worden. Scholing blijft
immers een van de belangrijkste onderdelen van onze vereniging.

Natuurlijk is het nog niet helemaal zoals vroeger. Velen van jullie, waaronder mijn
bestuur, heb ik veel minder gezien dan ik zou willen en we weten nog niet wanneer
we weer een echt congresfeest zullen kunnen beleven, om maar wat te noemen.
Maar meer dan ooit word ik herinnerd aan het waarheidsgehalte van het
clichematige hoop doet leven. We hebben een jaar lang hoopvol onze adem
ingehouden, en daar worden we nu voor beloond met een levendige vereniging die in
de startblokken staat voor het veelbelovende jaar dat voor ons ligt. Ik kan niet
wachten jullie brakke koppen op de congreszondag te mogen verwelkomen.
Koen - Bestuurslid Interne Zaken

Wat is het weer fijn om weer mensen fysiek te zien! Nu de zomer begint te komen en
de maatregelen langzaam verdwijnen, is het een mooi moment om te reflecteren op
afgelopen half jaar. In deze periode heb ik voor grote uitdagingen gestaan op zowel
persoonlijke als professioneel gebied. Corona speelde natuurlijk een grote rol.
Echter, heeft het dit keer mij persoonlijk zwaarder getroffen dan de eerste helft. Ik
ben namelijk zwaar ziek geworden van Corona aan het begin van deze periode. Ik
voel de lange termijn consequenties nog steeds. Ik ben sneller uitgeput en mijn
immuunsysteem is zwakker. Hierdoor ben ik een aantal keer ziek geweest, terwijl ik
normaal wel gezond ben. Ik vond dit erg frustrerend, want ik had veel ambitie voor
deze periode. Hier heb ik toch op moeten inleveren, omdat het me teveel energie
kostte. Ik baal ervan, maar ik geloof dat ik hier het beste van heb gemaakt.

Het blijft een ontzettend bijzonder jaar. Ondanks de tegenslagen blijf ik enthousiast
en vol met energie. Ik kijk uit naar de zomer en ik hoop jullie allemaal weer te zien!

Verantwoording belangrijke onderwerpen beleidsplan Bestuur
Janssen:
Servicecontract D66
Aan het begin van het jaar heeft Sophie een commissie opgezet om het
servicecontract met D66 te onderzoeken. Sinds het wintercongres is deze commissie
niet meer bij elkaar gekomen, maar er zijn wel stappen gezet met het servicecontract
en andere afspraken met D66. Wij hebben nu direct toegang tot het Control
Management System (CMS) wat het makkelijk maakt om alle statistieken rondom
ledenaantallen op te zoeken. Hier hadden wij al eerder recht op moeten hebben.

Dit gezegd hebbende, ben ik ontzettend trots op deze maanden. Op ledenbinding
hebben we zelfs in een online jaar successen gehad. We hebben
kennismakingsgesprekken ingevoerd, zodat jongeren hun plek kunnen vinden in de
vereniging. Nu zijn er al meer dan zestig van dit soort gesprekken gevoerd! Door de
toename van actieve leden zijn ook veel commissies en werkgroepen te vol komen te
zitten. Hierdoor zijn we nu bezig om de capaciteit te vergroten door huidige
commissies en werkgroepen uit te breiden en nieuwe commissies op te zetten. Zo
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Daarnaast heeft D66, na een verzoek van de JD, een verzoek gedaan aan het
Landelijk Bestuur om het instaptarief te verhogen van €1 euro naar €2 euro per
maand. Het voorstel dat hierbij ligt is om het combi-lidmaatschap gelijk te trekken
met het instaptarief, dus van €27 naar €24. Dat is genoeg voor de JD om ons te
voorzien in de subsidieregeling. De verwachting is dat het LB in juli akkoord zal gaan
met deze voorstellen, na een verder onderzoek met onder andere de financiële
commissie.

Contact D66
Het contact met D66 verloopt soepel. Léonie zit wekelijks bij de
fractievergaderingen. Dit is lang digitaal geweest en sinds kort weer fysiek.
Daarnaast zijn er maandelijkse afspraken met de nieuwe contactpersoon voor de
fractie: Alexander Hammelburg. Tijdens de lockdown waren de fractievergaderingen
digitaal. Hierdoor heeft het kennismaken met nieuwe fractieleden wat langer op zich
laten wachten dan we zelf graag hadden gezien. De Kamerleden zijn over wel goed
benaderbaar en denken graag met ons mee. Ook hebben we goed en regelmatig
contact over de voortgang van de formatie.

Wij hopen dat met de aanpassingen van de tarieven er significant meer combi-leden
zullen instromen. Daarnaast wordt het formulier op de website aangepast, zodat
iemand automatisch ingeschreven wordt als combi-lid als hij of zij in de
leeftijdscategorie van de JD valt. De huidige keuze maken aan de bovenkant zou dan
moeten verdwijnen. De verwachting is dat vrijwel ieder nieuw lid van 28- deze optie
daarmee automatisch zal kiezen. Tot slot wordt gekeken naar de mogelijkheden om
introductieleden handmatig up te sellen naar regulier tarief of combi-lidmaatschap,
aan de hand van een soort nieuwsbrieven waarin de JD wordt aangeprezen. Hierin is
D66 nog beperkt in mogelijkheden, omdat dit nog niet automatisch kan, maar hier zal
in de zomer ook nog een slag in gemaakt worden.

Met het Landelijk Bestuur en het Landelijk Bureau van D66 zijn de lijntjes kort. We
kunnen met al onze vragen terecht en er wordt indien nodig met ons meegedacht en
hulp geboden waar nodig.
Campagne
Bij gebrek aan mogelijkheden voor acties en de straat op gaan speelde de campagne
zich grotendeels af op social media. Met een herkenbare kernboodschap (vrij zijn is
kiezen voor je toekomst) en een bijpassende beeldstijl hebben we hier de focus
gelegd op een serie filmpjes. Deze zijn ‘op eigen kracht’ enkele tienduizenden keren
bekeken, alhoewel dit aantal middels betaalde advertenties omhoog is gebracht naar
een kwart miljoen. Dit aantal had echter hoger kunnen zijn, ware het niet dat
Facebook ons advertentieaccount onverwachts een bestedingslimiet op heeft
gelegd, waardoor wij maar enkele honderden euro’s per dag uit hebben kunnen
geven: bij lange na niet genoeg om door ons originele budget heen te komen.
Hierdoor blijft een groot deel van het gereserveerde campagnebudget tot op heden
ongebruikt.

Al met al duurt het even voordat dit allemaal is geregeld, maar het ziet er positief uit
voor de JD en de samenwerking met D66 verloopt goed. Het contract met de
servicecontract commissie had echter zeker beter gekund.

Organisatie
De komende tijd hopen we nog een aantal fysieke evenementen te organiseren in een
poging goed te maken wat het afgelopen jaar niet kon. Daarom hebben we ervoor
gekozen de capaciteit van de evenementen in kwestie (zomercongres,
verenigingsweekend, septembercongres) te vergroten, zodat de vele oude en nieuwe
leden die staan te trappelen om een fysieke JD-activiteit mee te maken een eerlijke
kans hebben een kaartje te kopen. We hebben, denken we, gegronde reden om te
geloven dat we de laatste maanden van ons bestuursjaar nog even kunnen knallen op
organisatorisch vlak, en merken onder de leden dat hier behoefte aan is. We kijken
uit naar de komende maanden en hopen jullie daar veel te zien!

Tijdens de campagneperiode was Léonie te zien bij meerdere online debatten en een
aantal keer te horen op de radio. Een vierde jongerendebat organiseerden wij zelf,
samen met andere PJO’s. Ten slotte hebben we met andere PJO’s een stemwijzer
voor jongeren ontwikkeld, welke enkele duizenden keren is ingevuld.
Jonge Democraat in elke gemeenteraad
Een Jonge Democraat in elke Gemeenteraad is onze leergang voor JD'ers met
interesse in het raadslidmaatschap. Op het moment van schrijven zijn de
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aanmeldingen voor net gesloten. Meer dan vijftig JD'ers doen mee, waarbij gezegd
mag worden dat deze groep voor de JD bovengemiddeld divers is wat betreft
spreiding en achtergrond. Het eerste deel van het programma is gericht op
voorbereiding van de gesprekken die de kandidaten zullen hebben met de lokale
lijstadviescommissies. Hiertoe zullen de deelnemers in de zomer trainingen volgen,
en zullen ervaren JD'ers en D66'ers persoonlijke coaching aanbieden. Bij dit traject
wordt gesteefd naar het ontwikkelen van de competenties die D66 zoekt in haar
raadsleden.

doen zich kunnen ontwikkelen. In maart is het gelukt om voldoende coaches voor
volgende jaar te vinden. Nu zijn we op zoek naar extra trainers.
Internationaal
In afgelopen tijd hebben een aantal internationale congressen plaatsgevonden. Het
IFLRY-congres is goed verlopen. Het IFLRY- bestuur functioneert goed, en stelt zich
politieker en activistischer op dan voorheen. Het ALDE-congres is ook goed
verlopen; als LYMEC zijn er twee resoluties ingediend: één over vrouwenrechten, en
één over the Conference on the Future of Europe, die beiden zijn aangenomen. Abel,
de international officer van de Jonge Democraten, was lid van deze delegatie van
LYMEC. 1 juli vertrekt Abel met een JD delegatie voor de eerste fysieke seminar na
COVID van IFLRY in Istanbul, Turkije, om over activisme in een dictatuur te spreken.

Het campagne-onderdeel van het programma zal voor het allergrootste gedeelte
onder de verantwoordelijkheid van het volgende bestuur vallen. Wij zullen er dan
ook extra zorg besteden aan een goede overdracht van het programma.

Er is besloten, na het nieuws over de anti-liberale stroming in Jordanië, om de
samenwerking voor het project met de zusterorganisatie in Jordanië het 'Free
Thought Forum' niet door te zetten. In plaats daarvan zullen we een andere
jongerenorganisatie helpen met het digitalisering van hun organisatie. Tot slot
verlopen de voorbereidingen voor de internationale Summer School goed, we
hebben in principe akkoord om de summer school te financieren van Renew en
Sophie in t’ Veld. Finale bevestigen volgt eind juni en die inhoudelijke voorbereiding
van het programma zelf zullen nu starten.

Inclusiviteit
We zijn ook bezig geweest met inclusiviteit. We zijn samen met de D66 werkgroep
MBO gaan kijken hoe wij MBO’ers meer weten te betrekken. Verder wilden wij het
makkelijker maken voor geïnteresseerde niet-leden en nieuwe leden om met ons in
contact te komen. Zodat ook leden die niet zich binnen JD-cirkels ook ons konden
bereiken. Kennismakingsgesprekken hebben hier erg bij geholpen. Ook bij
activiteiten proberen we meer rekening te houden met de verschillende behoeftes
van leden. Bijvoorbeeld willen op feesten ook rustige ruimtes hebben waar JD’ers
ook ontspannen kunnen praten. We willen ons verder inzetten op inclusiviteit.
Daarom zijn we van plan om een inclusiviteitsnetwerk op te zetten.

PKO
Ook in de laatste maanden zijn we doorgegaan met de vergaderfrequentie van één
keer per maand. Dit werkt nog steeds goed: poho's kunnen meer ad hoc betrokken
worden bij lopende politieke projecten, en we kunnen sneller ingrijpen op de
actualiteit. Ook op intern gebied (het functioneren van de werkgroepen) blijft er
altijd nog genoeg te bespreken: geen één agenda is niet vol geweest. De strikte
scheiding tussen inhoudelijke en organisatorische PKO's is nagenoeg helemaal
losgelaten. Zolang geen van de twee onderwerpen ondersneeuwt, lijkt dat ons geen
probleem. Het internationaal PKO heeft nog een keer plaatsgevonden, maar de
opkomst was de tweede keer helaas lager. Het internationaal PKO zal eind juni voor
de laatste keer van dit jaar bijeenkomen.

Scholing & vorming
Afgelopen maanden zijn er een aantal momenten voor onze scholing geweest. Bij het
tweede online kaderweekend is er ingezet voor veel afwisseling en veel trainingen
die nog niet eerder zijn gegeven. In voorgaande jaren bleek bij kaderleden behoefte
aan meer diepte en afwisseling in het programma. Daarom hebben wij echt op
gefocust. Het enige wat lastig vonden was hoe gezelligheidsmomenten goed konden
inzetten. Bij het vorige kaderweekend was het namelijk gemengd ontvangen. Daarom
hebben we daar weinig op ingezet. Verder hebben we een tweede online trainersdag
gehouden, omdat onze trainers uitgedaagd moeten worden. En er is een online
werkgroependag georganiseerd, want wij wilden dat ook leden die geen kaderfunctie
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wanneer en op welke wijze een melding is gedaan aan de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Werkgoepen
We hebben er als bestuur werk van gemaakt om de portefeuillehouders, zeker aan
het begin van hun tijd, goed in te werken en ervoor te zorgen dat dit proces soepel
verloopt. Verder hebben we met de georganiseerde Werkgroependag ook de
werkgroepleden de handvaten gegeven om zoveel mogelijk uit hun lidmaatschap te
halen. De werkgroepen hebben te maken met een grote groei in ledenaantallen dit
jaar, nogmaals versterkt door de verkiezingen. Deze groei moet wel geconsolideerd
worden, en dit kan nog een uitdaging blijken wanneer niet-online activiteiten van
afdelingen weer doorgaan. We denken namelijk dat de online voortzetting van de JD
een relatief voordeel voor de werkgroepen heeft opgeleverd tegenover de
afdelingen, omdat de specifieke onderwerpen de leden aanspraken en afstand en
reistijd geen belemmering vormde.

Wat betreft de uitoefening van rechten door betrokkenen, moet ik opmerken dat er
de afgelopen maanden door betrokkenen geen beroep is gedaan op het recht op
inzage, gegevenswissing, rectificatie of op één van de andere AVG-rechten.
Als je een privacy-gerelateerde vraag hebt, schroom dan vooral niet om een mailtje te
sturen naar functionarisgegevensbescherming@jd.nl

DEMO-verantwoording
Beste Jonge Democraten,

Om deze reden, maar ook om andere reden zoals het verlichten van de taak van de
portefeuillehouder, zijn we een pilot gestart voor een nieuwe werkgroepenstructuur,
waar werkgroepen een bestuur zullen krijgen, en een eigen budget en bijhorende
begroting. We zullen aan het einde van de zomer hier voorzichtig conclusies uit
kunnen trekken. Verder hebben we twee nieuwe werkgroepen opgericht: wonen en
migratie. Binnenkort zullen deze vacatures opengaan, en zullen de nieuwe
portefeuillehouders conform het september-februaripohoplan worden aangesteld in
september.

Jurgen en ik (Bas) kijken terug op een mooi jaar waarin we de DEMO-redactie
mochten begeleiden. De redactie draait goed, de kwaliteit van de artikelen blijft
groeien en de JD´ers weten ons steeds beter te vinden. Daarom kunnen we met een
gerust hart afscheid nemen van onze functies binnen de redactie.
Wat heeft de redactie dit jaar allemaal gedaan? Doordat we begonnen met een
planning en vaste vergadermomenten, creëerden we een constante stroom van
nieuwe artikelen op de site. Om meer JD’ers te bereiken is er ook een Instagram
opgestart (@demojdcom), waarin we extra aandacht vragen voor onze artikelen.
Daarnaast zijn we begonnen met de maandelijkse podcast ‘Jonge Denkers’. Sinds
kort hebben we ook de rubriek ‘Stelling van de Stichting’, waarin JD’ers reageren op
een stelling van de Hans van Mierlo stichting. Interessant om te lezen, en voor ons
een handige pool voor nieuwe redacteuren.

Verantwoording FG
Op 3 mei jl. heb ik samen met de landelijk secretaris teruggeblikt op de afgelopen
periode. Er heeft zich een incident voorgedaan waarbij een verkeerd
telefoonnummer door een afdelingssecretaris aan de leden is gecommuniceerd. Naar
aanleiding hiervan heeft rectificatie plaatsgevonden. Hoewel de betrokken personen
lering hebben getrokken uit dit incident, kunnen dergelijke incidenten in de toekomst
niet worden uitgesloten. Waar menselijke tussenkomst is, worden immers soms
fouten gemaakt. Gezien het lage aantal incidenten is op dit moment geen sprake van
structurele nalatigheid.

Jurgen is zich door het jaar heen meer gaan bezighouden met onze Instagrampagina,
naast zijn taken als adjunct-hoofdredacteur. Ik ben hoofdzakelijk bezig geweest met
de redactie als groep en de kwaliteit van onze artikelen. Hierbij zijn we geweldig
ondersteund door eindredactrice Pauline Gerth van Wijk, waarvoor veel dank!

Verder is gebleken dat er iets is misgegaan met betrekking tot de melding van een
eerder datalek. Naar aanleiding hiervan heb ik de secretaris voorgesteld om het
protocol voor het melden van datalekken aan te scherpen, zodat inzichtelijker is of,

Tijdens de zomervakantie publiceren we de inzendingen van onze essaywedstrijd,
met ‘de wereld na corona’ als thema. Daarna gaan we volle kracht het volgende jaar
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in. Lijkt het je wat om ons daarbij te helpen? Stuur dan snel een berichtje naar
hoofdredactiedemo@jongedemocraten.nl!

verband met de reisrestricties is het Twinningreglement nog niet herzien. Het is dan
ook aan het komend bestuur om uiting te geven aan deze Organimo.

Tot ziens en veel leesplezier op demojd.com,

ORG02 – Het nieuwe democratenregister. Sta jij er al in?
Er is een ad-hoc commissie opgericht die onderzoek heeft gedaan naar het
servicecontract en de mogelijkheid om de ledenadministratie zelf uit te voeren. Alle
informatie over de uitvoering van dit organimo vind je hierboven in de
bestuursverantwoording onder het kopje ‘Servicecontract D66’.

Namens de DEMO redactie 2020-2021,
Jurgen Verhagen, adjunct-hoofdredacteur
Bas Buise, hoofdredacteur

Wintercongres 2021:

Terugkoppeling aangenomen organimo’s

AORG01: Een commissietje hier en een commissietje daar

Wintercongres 2021:

Het voorstel van de ALV is overgenomen door het bestuur. De onderzoekscommissie
is een commissie ad-hoc. Het doel van de onderzoekscommissie is om in de zomer
met hun verslag te komen. Zo kunnen leden tijdens het septembercongres
voorstellen indienen over de structuur van afdelingen. Na het septembercongres zal
de commissie worden opgeheven.

ORG01 Acht zorgt voor kracht
Dit congres zal gestemd worden voor de 8 bestuursleden. Hiermee is deze Organimo
tot uitvoering gebracht.

ORG03 Ben jij een februari, of septemberpoho?'

Mediaoverzicht Landelijk

Het beleid ligt klaar om deze Organimo volledig uit te voeren. Wel wordt er
momenteel geëxperimenteerd met een andere organisatiestructuur voor de
werkgroepen. Hierover zijn tijdens het septembercongres meer worden gesproken.
Het is niet ondenkbaar dat door een eventuele stelselherziening geen uitvoering kan
worden gegeven aan deze Organimo. Wordt vervolgd.

Platform

Datum

Kop

Wie?

Reformatorisch
Dagblad

0309-20

Jongeren vragen met
campagne actie voor
Oeigoeren

Jonge Democraten

Septembercongres 2020:

ORG01 – TWINning? More like cousining, dus dan kunnen we net zo goed de hele
familie uitnodigen
In verband met de voortdurende Coronacrisis is het tot op heden nog niet mogelijk
geweest om te gaan twinnen. Wel heeft het bestuur ervoor gekozen om twinning
mogelijk te maken. Daarnaast ligt er deze ALV zelfs een amendement op de begroting
voor die de grootte van de twinningpot verdubbeld. Wegens het nog niet zeker
budget voor dit jaar alsmede de onmogelijkheid om tot op heden te twinnen in
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Brabants Dagblad

0709-20

Ouders Rob Jetten kregen
óók het advies om niet alles
te lezen over hun zoon: ‘Er
komt een hoop bagger’

Jonge Democraten

NOS Radio 1

2210-20

6 politieke
jongerenorganisaties
komen met
'klimaatmanifest'

Politieke
jongerenorganisaties
van (...) D66

Het Parool

1209-20

Honderden betogers op
Museumplein voor
vluchtelingen Lesbos

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

Algemeen Dagblad

2210-20

Jongerenpartijen eisen actie
met klimaatmanifest

Jongerenpartij van
D66

TPO

1309-20

Chris Aalberts – Je kunt
voor een humaner
asielbeleid demonstreren
tot je een ons weegt

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

GeenStijl

2510-20

Sonny Spek - Het
Klimaatsprookje van de Zes
Politieke
Jongerenorganisaties

Jongerenorganisaties
van (...) D66

Yernaz
Ramautarsing
Online

1909-20

Zó werkt linkse emotionele
manipulatie

Léonie Janssen

Vice

0211-20

Wat bezielt de Nederlandse
fans van Trump en Biden?

Luuk Nafzger, Auke
van Wersch, Jonge
Democraten

ANP

2209-20

Van Veldhoven ontvangt
plan voor Europees HSLtreinnetwerk

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

Punt

0411-20

Piepklein protest van
politieke jongeren tegen
leenstelsel

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

Algemeen Dagblad

0610-20

Zekerheid en stabiliteit
hebben jongeren nodig

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

Democraat

1011-20

Hoe negatiever, hoe beter!

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

Christen
Democratische
Verkenningen

0910-20

Rentmeesterschap is er niet
alleen voor het eigene

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

Leeuwarder
Courant

1111-20

Provinciaal
fractievoorzitter Romke de
Jong hoogste Fries op
kandidatenlijst D66 Tweede
Kamer

Jonge Democraten
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1

NRC

1211-20

Veel leden vinden de D66lijst ‘niet jong en divers
genoeg’1

Jonge Democraten

Nederlands
Dagblad

1901-21

Avondklok stuit op
weerstand van jongeren
D66, GroenLinks en VVD

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

RTL Nieuws

2111-20

'Jongerenpartijen zijn altijd
extremer, maar wat bij
Forum gebeurt, is
ongekend'

Jongeren van D66,
Jonge Democraten

NRC

1901-21

Jongeren D66, GroenLinks
en VVD strijden tegen
avondklok

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

NOS

2511-20

'Altijd gezonde spanning
tussen jongerenorganisatie
en politieke partij'

Jonge Democraten

Metro

1901-21

‘Kabinet wil avondklok heel
snel’, weerstand bij
jongerenorganisaties

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

Vox

1912-20

Dwars, jong en
democratisch

Sophie den Ouden,
Jonge Democraten

Algemeen Dagblad

1901-21

LIVE | Jongerenpartijen
vrezen schadelijke gevolgen
avondklok, kabinet
woensdag bijeen voor
crisisberaad

Jonge Democraten

Algemeen Dagblad

1901-21

Geef jongeren plek aan tafel
bij het coronabeleid

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

NOS

1901-21

LIVE | Jongerenafdelingen
grote partijen: hou
avondklok tegen

Jonge Democraten

Diverse regionale
bladen (DvhN,
Dagblad010, via
ANP)

1901-21

Avondklok; weerstand bij
jongeren D66, GroenLinks
en VVD

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

Linda

1901-21

Jongerenpartijen VVD, D66
en GroenLinks roepen op
avondklok te blokkeren

Jonge Democraten,
Léonie Janssen

Later gerectificeerd naar ‘Deel leden vindt de D66-lijst ‘niet jong en divers genoeg’’
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Metro

2001-21

‘Avondklok schuift half uur
op’, horen we waarschijnlijk
tijdens persconferentie

Jonge Democraten,
Léonie Janssen

Trouw

0802-21

Deze verkiezingen draaien
niet alleen om corona, zeker
voor jongeren

Nikki Fredriksz,
Jonge Democraten

NRC

2001-21

De sleepwet is alweer
verouderd

Jonge Democraten

Volkskrant

1902-21

Jongeren D66, PvdA en GL:
‘Kaag en Ploumen, hand in
hand met Klaver sta je sterk
tegenover rechts’

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

Antilliaans Dagblad

2501-21

D66 presenteert drie
Caribische lijstduwers

Jonge Democraten,
Thomas Hellebrand

NRC

0303-21

Wij luisteren naar jongeren,
zeggen acht kandidaatKamerleden

Jonge Democraten

Joop

2701-21

Iedereen een dak boven het
hoofd

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

NOS Journaal

0803-21

NOS Journaal: item over
verlenging avondklok

Léonie Janssen,
Sophie den Ouden,
Tijn Hendrikx, Jonge
Democraten

De Groene
Amsterdammer

2701-21

Als het luide debat een
zacht gefluister wordt

Jonge Democraten,
Dennis van Driel

Vice

1603-21

De jongerenbewegingen
van 50PLUS, DENK en D66
nemen het gedoe voor lief

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

EW

2901-21

Talent: Léonie Jansen

Léonie Jansen (sic),
Jonge Democraten

Volkskrant

1903-21

Het Kaag-effect in
Nijmegen: Havana aan de
Waal is ineens liberaal

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

Democraat

0302-21

Vrij zijn is kiezen voor de
toekomst

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

Nederlands
Dagblad

0204-21

Stemleeftijd naar 16 jaar?
Of moet de
stemgerechtigde leeftijd
achttien jaar blijven

Jonge Democraten
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Telegraaf,
Nederlands
Dagblad,
Reformatorisch
Dagblad, diverse
regionale bladen
(via ANP)

0204-21

Volkskrant

0204-21

Ook jongeren D66 en CDA
willen Rutte niet aan
formatietafel

Jonge Democraten

NRC

0204-21

Ook Jonge Democraten en
CDJA willen Rutte niet aan
formatietafel zien

NOS

0204-21

EenVandaag

0204-21

NRC

0204-21

Jongeren CU, D66 en CDA:
Rutte mag niet aan
formatietafel

Volkskrant, Trouw,
AD, diverse
landelijke/regionale
bladen (via ANP)

0604-21

Jongerenpartijen verenigen
zich: geen nieuw kabinet
met Rutte

Jonge Democraten

WNL

0604-21

VVD-coryfee Bolkestein ligt
niet wakker van mededeling
Segers: ‘Wordt geen traan
om gelaten’

Jonge Democraten

Jonge Democraten

Even tot hier

1004-21

n.v.t.

Jongerenpartijen

Jongeren D66, CDA en
ChristenUnie zien regeren
met Rutte niet meer zitten

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

Telegraaf

0406-21

Partijen komen met
initiatiefwet tegen
‘homogenezingstherapie’

Jonge Democraten

'Ontluisterend', 'niet
opnieuw premier',
'vertrouwen herstellen': zo
kijken 3 politieke
jongerenorganisaties naar
het optreden van Mark
Rutte

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

Volkskrant

0406-21

D66, VVD, PvdA en
GroenLinks schrijven
initiatiefwet tegen
‘homogenezingstherapie’

Jonge Democraten

Trouw

0406-21

Partijen komen met
initiatiefwet tegen
‘homogenezingstherapie’

Jonge Democraten

Verder met of zonder Rutte:
dat is de vraag

Jonge Democraten

Léonie Janssen,
Jonge Democraten
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PowNed

EenVandaag

0406-21

0406-21

Homo’s willen niet langer
genezen worden!

Hoeveel zin heeft een
verbod op omstreden
'homogenezing'? 'Het is in
elk geval een goed signaal'

bestuursleden van bestuur Janssen sluiten tijdens het septembercongres hun
bestuursjaar af. Het Landelijk Bestuur was gedurende 2020 als volgt samengesteld:

Léonie Janssen, Jelrik
Westra, Pieter van
der Werff, Jonge
Democraten

Functie
Voorzitter

Léonie Janssen,
Jonge Democraten

Algemeen Secretaris
Penningmeester

Hart van Nederland

0406-21

Jacques werd twee jaar
opgesloten om te 'genezen
van homoseksualiteit'

Jonge Democraten
(Beeld)

RTL Nieuws

0406-21

n.v.t.

Jonge Democraten
(Beeld)

Bestuurslid Politiek & Pers
Bestuurslid Politiek
Bestuurslid Campagne
Bestuurslid Profilering
Bestuurslid Organisatie
Bestuurslid Talentontwikkeling
Bestuurslid Interne zaken

Naam
Annabel Broer
Léonie Janssen
Yvet Laan
Sophie den Ouden
Kyllian van der Put
Jasper Klasen
Wimer Heemskerk
Nikki Fredriksz
Marije Heerma
Jelrik Westra
Jasper Ensing
Puck Rouffaer
Pim Cramer
Koen Reedijk

Duur van functie
07-09-2019 t/m 05-09-2020
05-09-2020 t/m 18-09-2021
07-09-2019 t/m 05-09-2020
05-09-2020 t/m 18-09-2021
07-09-2019 t/m 05-09-2020
05-09-2020 t/m 18-09-2021
07-09-2019 t/m 05-09-2020
05-09-2020 t/m 18-09-2021
07-09-2019 t/m 05-09-2020
05-09-2020 t/m 18-09-2021
07-09-2019 t/m 05-09-2020
05-09-2020 t/m 18-09-2021
07-09-2019 t/m 05-09-2020
05-09-2020 t/m 18-09-2021

Ledenaantallen

Sinds de Tweede Kamerverkiezingen gaat het weer ontzettend goed met de
ledenaantallen. Waar de JD eerder terugliep in deze aantallen, hebben wij sinds
maart 2021 meer dan 500 nieuwe leden mogen ontvangen. Dit is ontzettend fijn en
wij verwachten dat deze lijn zich door zal zetten. Hieronder een overzicht van de
ledenaantallen van de Jonge Democraten van 2010-2021. Deze getallen zijn
opgehaald uit de jaarrekeningen, hierin staat altijd het (afgeronde) ledenaantal per
jaar.

Secretarieel Verslag 2020-2021
Inleiding
In dit jaarverslag wordt de opbouw van het bestuur van de Jonge Democraten, het
ledenaantal en -opbouw en de mutaties in verenigingsorganen in het jaar 2020-2021
vermeld. De ledenaantallen zijn gebaseerd op het ledenbestand bij het afsluiten van
het kalenderjaar. Naast een overzicht geeft dit verslag ook inzicht in de
ledenaantallen vanaf 2010.
Opbouw bestuur

2020 begon met bestuur Broer, met zeven parttime bestuursleden. Tijdens de ALV
op 13 en 14 juni werd bestuur Janssen verkozen, ook bestaande uit zeven parttime
bestuursleden. Slechts de namen van de specifieke functies zijn iets veranderd. Alle
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Bijzondere organen

5.
1.

2.

3.

4.

Commissies:
i.
ii.
iii.
iv.
Teams:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Kascontrolecommissie
Oriëntatiecommissie
Ledenadministratie commissie
Ad -hoc commissie:
a. Onderzoekscommissie afdelingsstructuur

Een trainers- en coachesbestand

Sociale media performance

De Jonge Democraten kennen een sterke aanwezigheid op social media.
Hieronder een kort overzicht van de ontwikkelingen op verschillende
sociale media in 2021.

ICT-team
Creatief team
Campagneteam
Juridisch team
Debatteam
Audiovisueelteam
Internationale teams:
a. MENA
b. Latijns Amerika
c. Noord Amerika
d. Azië
Netwerken:
i. Diversiteitsnetwerk / FEMdem
ii. De babbelaer

Op 20 juni 2021 had de landelijke Facebookpagina van de Jonge
Democraten 6913 likes.
Op 20 juni 2021 had de landelijke Twitterpagina 5853 volgers.
Op 20 juni 2021 had de landelijke Instagrampagina 3154 volgers.
Op 20 juni 2021 had de landelijke Linkedinpagina 2126 volgers.

Jaarrekening 2020
Zie bijlage 1 achter in het congresboek.

Werkgroepen
i. Buitenlandse zaken
ii. Defensie & Internationale veiligheid
iii. Democratie en openbaar bestuur
iv. Digitalisering & Automatisering
v. Diversiteit & Participatie
vi. Duurzaamheid
vii. Economie, Financiën & Sociale zaken
viii. Europese Unie
ix. Filosofie
x. Justitie & Veiligheid
xi. Kunst, Cultuur & Media
xii. Migratie
xiii. Onderwijs & Wetenschap
xiv. Ruimte & Mobiliteit
xv. Volksgezondheid, Welzijn en Sport
xvi. Wonen

Toelichting:

Het jaar 2020 is wegens de Coronacrisis een ander jaar geworden dan wij hadden
verwacht. Veel activiteiten konden niet doorgaan, ter vervanging zijn veel digitale
activiteiten georganiseerd. Hierdoor lag de kostenverdeling voor activiteiten anders
dan gepland. Tevens waren soms grotere investeringen nodig om grotere ruimtes te
reserveren om zo te kunnen voldoen aan de anderhalvemetermaatregel. Al deze
veranderingen, samen met enkele financiële meevallers en een strak financieel
beheer hebben ervoor gezorgd dat er een flinke bijdrage kan worden gedaan aan de
reserves.
Het jaar sluit af met een positief resultaat van €102.421,- op 31 december 2020, dit
is een record resultaat voor de vereniging. Dit heeft als voordeel dat de reserve zeer
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flink aangevuld is. De JD had op 31 december een totaal eigen vermogen van
€383.700. Dit komt dicht in de buurt van het spaardoel van €450.000.

Jettengeld dat niet wordt uitgegeven aan goederen of diensten in het betreffende
boekjaar moet worden terugbetaald aan het Ministerie. Het risico voor D66 bestaat
dat het Ministerie subsidietoekenning verlaagt omdat middelen niet worden besteed
aan de aangedragen plannen. Deze verlaging zal waarschijnlijk doorbelast worden
aan de JD. Een ander risico is dat D66 besluit minder geld beschikbaar te stellen aan
de JD, omdat wij geld niet uitgeven terwijl zij er wel een bestemming voor hebben.

Het bestuur heeft besloten om het resultaat als volgt te verdelen:
•
•
•
•

Algemene reserve €49.421
Weerstandsreserve €40.000
Verkiezingsreserve €10.000
Lustrumreserve €3.000

Er is grote aandacht besteed aan het voorkomen van een terugstorting, hierbij is
gekeken naar alle over 2020 geleverde diensten en producten, waar mogelijk zijn
deze zaken alsnog geboekt in 2020. De enige andere mogelijkheid die D66
voorstelde was om vacatiegeld uit te keren aan het huidige bestuur over 2020
(vacatiegeld kan niet worden uitgekeerd aan een vorig bestuur), waarop dit voorstel
samen nader is onderzocht op juridische toelaatbaarheid. Mede hierom is in overleg
met D66, na goedkeuring van het Ministerie, na goedkeuring van de accountant en na
het bespreken met de kasco (welke integriteitsrisico’s en imagorisico's voor D66 en
de JD zag, maar geen financiële of juridische bezwaren had), besloten om een
voorstel voor vacatiegeld voor het zittend bestuur voor 2020 voor te leggen aan de
eerst mogelijke ALV.

Bij het duiden van de jaarrekening is het belangrijk om te beseffen dat het format van
de jaarrekening anders is dan het format van de begroting. Dit kan zorgen voor
onduidelijkheid, daarom zal de JD haar komende begroting in een format gieten dat
vergelijkbaar is met het format voor de jaarrekening. Daarbij is het belangrijk te
realiseren dat in voorgaande jaren de begroting werd gedeeld die in het najaar door
de ALV is goedgekeurd. Op 5 februari 2020 is er echter een geactualiseerde
begroting gedeeld met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
ten behoeve van de Jettengelden (dit was verplicht). De laatstgenoemde, meest
recente begroting is opgenomen in dit jaarverslag.

Het bestuur denkt dat dit besluit in lijn is met een meer duurzaam beleid voor
vacatiegeld voor de aankomende jaren, mede na een positief advies van de kasco op
het voorstel voor vacatiegeld voor het aankomend bestuur. Hierbij speelt een rol dat
de financiële positie van de JD de komende jaren door forse zetelwinst en ledengroei
sterk is verbeterd.

Toelichting vacatiegeld:

Sinds dit jaar krijgt de JD Jettengelden (dit is extra geld wat is vrijgekomen voor
politieke partijen), dit geld moet worden uitgeven aan vooraf ingediende plannen
(maar is binnen deze plannen vrij besteedbaar) in het jaar waarop deze worden
toegekend - in dit geval 2020. Begin 2020 zijn de plannen van de JD ingediend voor
de besteding van dit geld. In de door het toenmalig bestuur ingediende aanvraag
stond onder andere de herinvoering van vacatiegeld. Tegelijkertijd met de indiening
van deze plannen is ook een aangepaste begroting ingediend op 5 februari 2020
waarin deze plannen verwerkt waren (waaronder herinvoering van het vacatiegeld).
Deze begroting moet ook worden gebruikt in de jaarrekening, omdat de vereniging
over die begroting verantwoording verschuldigd is, en op basis van die begroting de
hoogte van de Jetten-gelden zijn toegekend.

Omdat vacatiegeld de bestuurders direct voordeel oplevert vindt het bestuur het
niet integer dit besluit zelf te nemen. Het LB heeft dan ook besloten om de ALV de
belangenafweging te maken. Het voorleggen van dit besluit aan de ALV acht het LB
het meest integer. Indien het LB had besloten dit voorstel niet voor te leggen aan de
ALV en het geld niet uit te keren had het bestuur de ALV een keuze ontnomen en had
het daarmee direct een financieel risico voor de toekomst gecreëerd. Als het LB had
besloten het geld aan zichzelf uit te keren zonder de ALV daarin te betrekken, was er
sprake geweest van belangenverstrengeling.

Tevens heeft de JD in eind november gehoord circa 10.000 euro extra subsidie te
krijgen als narekening van het Ministerie, mede door problemen met de
ledenadministratie van de JFVD. Daarbovenop kon door de lockdown een aantal
activiteiten niet doorgaan. Hierdoor kon niet al het Jettengeld worden uitgegeven.

Omdat het voorstel voorligt aan de ALV (middels meerdere organisatorische moties),
is het een optie dat dit geld zal worden vrijgegeven. Om die reden moet die
mogelijkheid worden opgenomen in de jaarrekening. Een goedkeuring van de
jaarrekening heeft dan ook expliciet geen enkel gevolg voor de uitkering van
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vacatiegeld of voor de behandeling van de organisatorische moties tijdens de ALV, of
vice versa.

Amendementen op de begroting

Kascontrolecommissie verklaring
Het jaar 2020 is ook voor de Jonge Democraten een vreemd jaar geweest. Hierdoor
heeft op financieel vlak een flinke fluctuatie plaatsgevonden, die soms moeilijk te
sturen was. Deze heeft op sommige vlakken geleid tot meevallers, maar op andere
vlakken tot hogere uitgaven. De Kascommissie raadt aan om hier te allen tijde
rekening mee te houden. Daarnaast moet er nu en in de toekomst goed overleg
blijven plaatsvinden met de vereniging over de financiën, om verrassingen of
discussie achteraf te voorkomen. Uitgangspunt is volgens de Kascommissie namelijk
dat deze altijd vooraf afgestemd zijn met de vereniging.
Afgelopen jaar is bij de JD een grotere subsidiestroom vrijgekomen, voornamelijk
vanwege de zetelwinst in de Tweede Kamer. Dit heeft geleid tot een flinke stijging in
inkomsten. In de toekomst geeft dit, na jaren van bezuinigingen, uiteraard meer
ruimte in de uitgaven. De Kascommissie adviseert wel dat de JD zich niet bij voorbaat
rijk rekent en altijd de financiële gezondheid (in het bijzonder de Algemene Reserve)
op de lange termijn in het oog houdt. Zeker in de huidige onzekere (politieke) tijden,
kan de situatie snel omslaan. Wij raden dan ook aan te streven naar een structuur die
tijdig bijsturen eenvoudiger maakt. Met daarmee het oog op de lange termijn.

AMBEG01

Zetelwinst, Ledengroei, het regent geld, iedereen blij.

Onderwerp

Aanpassen begroting in verband met hogere subsidietoekenning

Indiener(s)

Landelijk Bestuur [Léonie Janssen, Sophie den Ouden,
Jasper Klasen, Nikki Fredriksz, Jelrik Westra, Puck Rouffaer,
Koen Reedijk]

Woordvoerd
er

Jasper Klasen

Betreft:

Aanpassen begroting in verband met hogere subsidietoekenning

Oud – NieuwVerschil

In de financiële (administratieve) controle heeft de Kascommissie geen grote
onregelmatigheden aangetroffen. Alle gevraagde bonnen zijn aangeleverd en
kwamen overeen met de gerapporteerde uitgaven. Eventueel aangetroffen
onregelmatigheden zijn inmiddels gecorrigeerd. Over de realisatie heeft de Kasco
dan ook geen opmerkingen.
Op het moment van schrijven, heeft de Kascommissie vragen over bepaalde begrote
bedragen/posten in de Jaarrekening, die we niet helemaal kunnen koppelen aan de
eerdere Begroting(en). Hierover hebben we extra vragen gesteld ter verduidelijking.
We verwachten hier op de ALV meer uitsluitsel over te kunnen geven.
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Toelichting

•

•

27

Wegens grote zetelwinst van D66 bij de laatste
verkiezingen en een ledengroei krijgt de JD meer
subsidie te besteden. Door de gevolgen van COVID kan
de JD ook op een aantal kosten besparen. Het LB heeft
daarom deze aangepaste begroting opgesteld, waarbij
bijna iedere post is opgehoogd op een manier die
maximale waarde toevoegt voor leden, op zowel de
korte termijn als op de lange termijn.
In dit voorstel zijn een aantal nieuwe posten
opgenomen, zoals 5k voor werkgroepen, 8,5k voor een
groot zomeroffensief, meer budget voor scholing, de
terugkomst van een debattoernooi, meer geld naar
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internationaal en meer promotiebudget. Andere grote
wijzigingen zijn een groter twinnignbudget voor
afdelingen en een verhoging van de ProSu pot.

•
•

AMBEG02

Voorstel vacatiegeld aankomend bestuur [variant 1]

Onderwerp

Voorstel vacatiegeld aankomend bestuur

Indiener(s)

Landelijk Bestuur [Léonie Janssen, Sophie den Ouden,
Jasper Klasen, Nikki Fredriksz, Jelrik Westra, Puck Rouffaer,
Koen Reedijk]

Woordvoerder

Jasper Klasen

Betreft:

Post Vacatiegeld in begroting 2021

Schrap:

Resultaat: -6668 (dit bedrag zal worden onttrokken van het
totaal resultaat)

Voeg toe:

Vacatiegeld: +6668 (de post zal met dit bedrag worden
opgehoogd)

Toelichting

•

•

•

•

Een bestuursfunctie bij de JD kost gemiddeld drie
dagen per week, naast een groot aantal weekenden en
landelijke activiteiten. Dit leidt ertoe dat
bestuursleden minder uren kunnen werken en vaak
ook minder studeren. Hierdoor is een bestuursjaar
doen niet voor iedereen toegankelijk. Vacatiegeld
verkleint de financiële opoffering die bestuursleden
doen en verhoogt hierdoor de toegankelijkheid voor
alle leden.
Vacatiegeld kan er tevens voor zorgen dat
bestuursleden minder hoeven te werken naast hun
bestuursfunctie. Dit zorgt ervoor dat zij meer tijd

AMBEG03

Voorstel vacatiegeld aankomend bestuur [variant 2]

Onderwerp

Voorstel vacatiegeld aankomend bestuur

Indiener(s)

Landelijk Bestuur [Léonie Janssen, Sophie den Ouden,
Jasper Klasen, Nikki Fredriksz, Jelrik Westra, Puck Rouffaer,
Koen Reedijk]

Woordvoerder

Jasper Klasen

Betreft:

Post Vacatiegeld in begroting 2021

Schrap/voeg
toe:

Resultaat: -12.320 (dit bedrag zal worden onttrokken van het
totaal resultaat)

Vervang door:

Vacatiegeld: +12.320 (de post zal met dit bedrag worden
opgehoogd)

Toelichting

28

kunnen stoppen in hun bestuursfunctie, wat de JD ten
goede komt.
De Kasco adviseert voor vacatiegeld 15.000 tot
20.000 euro vrij te maken.
Het bedrag in dit amendement is naar rato 4 maanden
van 20.000. Voor een 8 koppig bestuur komt dat neer
op zo’n 208 euro bruto per bestuurslid per maand.
Dit bedrag komt bovenop de circa 250 euro netto die
bestuursleden per maand krijgen van het Ministerie
aan bestuursbeurs.
Bijna alle grote PJO’s kennen een vorm van een
bestuursvergoeding [buiten reiskostenvergoeding], de
JD heeft in het verleden ook vacatiegeld uitgekeerd.

•

Een bestuursfunctie bij de JD kost gemiddeld drie
dagen per week, naast een groot aantal weekenden en
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•

•
•

•

•

landelijke activiteiten. Dit leidt ertoe dat
bestuursleden minder uren kunnen werken en vaak
ook minder studeren. Hierdoor is een bestuursjaar
doen niet voor iedereen toegankelijk. Vacatiegeld
verkleint de financiële opoffering die bestuursleden
doen en verhoogt hierdoor de toegankelijkheid voor
alle leden.
Vacatiegeld kan er tevens voor zorgen dat
bestuursleden minder hoeven te werken naast hun
bestuursfunctie. Dit zorgt ervoor dat zij meer tijd
kunnen stoppen in hun bestuursfunctie, wat de JD ten
goede komt.
De Kasco adviseert voor vacatiegeld 15.000 tot
20.000 euro vrij te maken.
De hoogte van dit bedrag ( staat gelijk aan het bedrag
dat de JD voor de laatste keer uitkeerde aan
vacatiegeld, maar dan gecorrigeerd voor de inflatie.
Dit bedrag komt bovenop de circa 250 euro netto die
bestuursleden per maand krijgen van het Ministerie
aan bestuursbeurs.
Bijna alle grote PJO’s kennen een vorm van een
bestuursvergoeding [buiten reiskostenvergoeding], de
JD heeft in het verleden ook vacatiegeld uitgekeerd.

AMBEG04

Voorstel vacatiegeld bestuur Janssen [variant 1]

Onderwerp

Voorstel vacatiegeld bestuur Janssen

Indiener(s)

Landelijk Bestuur [Léonie Janssen, Sophie den Ouden,
Jasper Klasen, Nikki Fredriksz, Jelrik Westra, Puck Rouffaer,
Koen Reedijk]

Woordvoerder

Jasper Klasen

Betreft:

Post Vacatiegeld in begroting 2021

Schrap/voeg
toe:

Resultaat: -13.336 (dit bedrag zal worden onttrokken van het
totaal resultaat)

Vervang door:

Vacatiegeld: +13.336 (de post zal met dit bedrag worden
opgehoogd)

Toelichting

•

•
•

•

•

•

29

In tegenstelling tot het vorige cluster heeft dit
amendement betrekking tot het huidige bestuur, alle
eerder genoemde argumenten gelden hier ook.
Wel is er een aantal bijzonderheden:
Dit amendement is verbonden met het Organimo over
vacatiegeld in 2020. In beginsel wordt vacatiegeld
toegekend voor een geheel bestuursjaar, toch zijn
beide voorstellen gescheiden omdat het verschillende
boekjaren betreft.
Het aanpassen/beschikbaar stellen van vacatiegeld
kan gedurende het gehele bestuursjaar, dit hoeft niet
vooraf te gebeuren. Dit is bevestigd door het
Ministerie, D66 en de accountant. In tegenstelling tot
het moment waarop de begroting voor 2021 is
gemaakt, is er in de ogen van het LB nu wel de
financiële ruimte voor vacatiegeld. Vanuit het oogpunt
dat deze ruimte er nu is en omdat het nu uitkeren van
vacatiegeld de toekomstige financiële positie van de
vereniging niet onder druk zet, heeft het LB besloten
het voorstel voor te leggen aan de ALV en zo de
normale procedures binnen de vereniging zo veel
mogelijk te volgen.
Het bedrag in dit organimo is naar rato 8 maanden van
20.000. Voor een zevenkoppig bestuur komt dat neer
op zo’n €220 bruto per bestuurslid per maand.
Dit bedrag komt bovenop de circa €250 netto
bestuursbeurs die bestuursleden per maand krijgen.
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AMBEG05

Voorstel vacatiegeld bestuur Janssen [variant 2]

Onderwerp

Voorstel vacatiegeld bestuur Janssen

Indiener(s)

Landelijk Bestuur [Léonie Janssen, Sophie den Ouden,
Jasper Klasen, Nikki Fredriksz, Jelrik Westra, Puck Rouffaer,
Koen Reedijk]

Woordvoerder

Jasper Klasen

Betreft:

Post Vacatiegeld in begroting 2021

Schrap/voeg
toe:

Resultaat: -24.640 (dit bedrag zal worden onttrokken van het
totaal resultaat)

Vervang door:

Vacatiegeld: +24.640 (de post zal met dit bedrag worden
opgehoogd)

Toelichting

In tegenstelling tot het vorige cluster heeft dit amendement
betrekking tot het huidige bestuur, alle eerder genoemde
argumenten gelden hier ook.

•

•

Organisatorische moties

Wel is er een aantal bijzonderheden:
•

•

vacatiegeld de toekomstige financiële positie van de
vereniging niet onder druk zet, heeft het LB besloten
het voorstel voor te leggen aan de ALV en zo de
normale procedures binnen de vereniging zo veel
mogelijk te volgen.
De hoogte van dit bedrag (€440) staat gelijk aan het
bedrag dat de JD voor de laatste keer uitkeerde aan
vacatiegeld (aan fulltime bestuur Van Driel), maar dan
gecorrigeerd voor de inflatie.
Dit bedrag komt bovenop de circa 250 euro netto die
bestuursleden per maand krijgen van het Ministerie
aan bestuursbeurs.

Dit amendement is verbonden met het Organimo over
vacatiegeld in 2020. In beginsel wordt vacatiegeld
toegekend voor een geheel bestuursjaar, toch zijn
beide voorstellen gescheiden omdat het verschillende
boekjaren betreft.
Het aanpassen/beschikbaar stellen van vacatiegeld
kan gedurende het gehele bestuursjaar, dit hoeft niet
vooraf te gebeuren. Dit is bevestigd door het
Ministerie, D66 en de accountant. In tegenstelling tot
het moment waarop de begroting voor 2021 is
gemaakt, is er in de ogen van het LB nu wel de
financiële ruimte voor vacatiegeld. Vanuit het oogpunt
dat deze ruimte er nu is en omdat het nu uitkeren van

ORG01

Vrijgeven vacatiegeld Bestuur Janssen 2020 [variant 1]

Onderwerp

Vrijgeven voorziening vacatiegeld 2020

Indiener(s)

Landelijk Bestuur [Léonie Janssen, Sophie den Ouden,
Jasper Klasen, Nikki Fredriksz, Jelrik Westra, Puck Rouffaer,
Koen Reedijk]

Woordvoerder

Jasper Klasen

Constaterende
dat:

•
•
•

30

Er mede door problemen bij de JFVD in december
2020 tienduizend euro extra vrijkwam voor de JD.
In 2020 minder geld is uitgegeven dan begroot, voor
een groot deel veroorzaakt door de
coronamaatregelen.
Dit te weinig uitgeven geld teruggestort moet worden
aan het Ministerie, tenzij het nog uit kan worden
gegeven aan geleverde diensten of producten in 2020.
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•
•
•

•
•
Overwegende
dat:

•
•
•

•
•
•
•

Spreekt uit dat:

220 euro per bestuurslid per maand gedurende de 4-maand
durende bestuurstermijn van 2020.

Er samen met de financiële afdeling van D66 is
gekeken waar dit geld eventueel aan uitgegeven zou
kunnen worden.
De enige post waar dit wettelijk nog aan uitgegeven
kan worden vacatiegeld voor het huidige bestuur is.
Het uitkeren van vacatiegeld in de door het vorige
bestuur ingediende plannen en de begroting stond
voor de besteding van de Jettengelden (ingediend op 5
feb 2020, opgenomen in de jaarrekening 2020).
Het niet uitgeven van subsidiegeld ervoor kan zorgen
dat de JD de komende jaren minder subsidie
toegekend krijgt.
Zowel het ministerie, D66 en de accountants akkoord
zijn met het uitkeren van vacatiegeld over 2020.

Toelichting

Let op! Er zijn twee varianten van dit organimo. Dit is Variant 1
(220 euro).
220 euro komt overeen met de hoogte van vacatiegeld zoals
deze is geadviseerd door de kasco voor het aankomend bestuur.
Dit zorgt voor een totale kostenpost van 6.160 euro, deze is al
opgenomen in de jaarrekening als reservering. Het aannemen of
verwerpen van dit organimo heeft geen effect op de
jaarrekening.
Het LB had een dergelijk besluit als bestuursbesluit kunnen
nemen, om echter iedere schijn van zelfverrijking te voorkomen
en de integriteit van ons financieel beleid te garanderen kiest
het LB ervoor om het voor te leggen aan de ALV, het orgaan dat
hier volgens het HR primair over gaat.

Het landelijk bestuur vanuit het Ministerie een
bestuursbeurs ontvangt ter hoogte van circa 250 euro
netto per maand.
De Jonge Democraten de enige grote PJO is die
momenteel geen vorm van bestuursvergoeding kent
(anders dan de reiskostenvergoeding).
De Jonge Democraten tot voor kort ook vacatiegeld
uitkeerde aan haar bestuurders, en hier mee gestopt is
als bezuinigingsmaatregel in tijden van financieel
zwaar weer.
De kasco kritisch noten heeft bij dit voorstel.
Het geld op geen enkel andere manier ten goede kan
komen van de vereniging.
Het Landelijk Bestuur enkel met toestemming van de
ALV over wil gaan tot het uitkeren van vacatiegeld.
De JD op het afgelopen congres een motie heeft
aangenomen die pleit voor een eerlijke vergoeding
voor bestuursfuncties welke verbonden zijn aan
(deels) door de overheid gefinancierde instellingen en
organisaties.

ORG02

Vrijgeven vacatiegeld Bestuur Janssen 2020 [variant2]

Onderwerp

Vrijgeven voorziening vacatiegeld 2020

Indiener(s)

Landelijk Bestuur [Léonie Janssen, Sophie den Ouden,
Jasper Klasen, Nikki Fredriksz, Jelrik Westra, Puck Rouffaer,
Koen Reedijk]

Woordvoerder

Jasper Klasen

Constaterende
dat:

De ALV het Landelijk Bestuur oproept om over te gaan tot het
uitbetalen van vacatiegeld aan Bestuur Janssen ter hoogte van
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•
•

Er mede door problemen bij de JFVD in december
2020 tienduizend euro extra vrijkwam voor de JD.
In 2020 minder geld is uitgegeven dan begroot, voor
een groot deel veroorzaakt door de
coronamaatregelen.
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•
•
•
•

•
•
Overwegende
dat:

•
•
•

•
•
•
•

Dit te weinig uitgeven geld teruggestort moet worden
aan het Ministerie, tenzij het nog uit kan worden
gegeven aan geleverde diensten of producten in 2020.
Er samen met de financiële afdeling van D66 is
gekeken waar dit geld eventueel aan uitgegeven zou
kunnen worden.
De enige post waar dit wettelijk nog aan uitgegeven
kan worden vacatiegeld voor het huidige bestuur is.
Het uitkeren van vacatiegeld in de door het vorige
bestuur ingediende plannen en de begroting stond
voor de besteding van de Jettengelden (ingediend op 5
feb 2020, opgenomen in de jaarrekening 2020).
Het niet uitgeven van subsidiegeld ervoor kan zorgen
dat de JD de komende jaren minder subsidie
toegekend krijgt.
Zowel het ministerie, D66 en de accountants akkoord
zijn met het uitkeren van vacatiegeld over 2020.

Spreekt uit dat:

De ALV het Landelijk Bestuur oproept om over te gaan tot het
uitbetalen van vacatiegeld aan Bestuur Janssen ter hoogte van
440 euro per bestuurslid per maand gedurende de 4-maand
durende bestuurstermijn van 2020.

Toelichting

Let op! Er zijn twee varianten van dit organimo. Dit is Variant 2
(440 euro)
440 euro is de hoogte van het laatst door de JD uitgekeerde
vacatiegeld, maar dan gecorrigeerd voor de inflatie. Dit zorgt
voor een totale kostenpost van 12.320 euro, deze is al
opgenomen in de jaarrekening als reservering. Het aannemen of
verwerpen van dit organimo heeft geen effect op de
jaarrekening.
Het LB had een dergelijk besluit als bestuursbesluit kunnen
nemen, om echter iedere schijn van zelfverrijking te voorkomen
kiest het LB ervoor om het voor te leggen aan de ALV, het
orgaan dat hier volgens het HR primair over gaat.

Het landelijk bestuur vanuit het Ministerie een
bestuursbeurs ontvangt ter hoogte van circa 250 euro
netto per maand.
De Jonge Democraten de enige grote PJO is die
momenteel geen vorm van bestuursvergoeding kent
(anders dan de reiskostenvergoeding).
De Jonge Democraten tot voor kort ook vacatiegeld
uitkeerde aan haar bestuurders, en hier mee gestopt is
als bezuinigingsmaatregel in tijden van financieel
zwaar weer.
De kasco kritisch noten heeft bij dit voorstel.
Het geld op geen enkel andere manier ten goede kan
komen van de vereniging.
Het Landelijk Bestuur enkel met toestemming van de
ALV over wil gaan tot het uitkeren van vacatiegeld.
De JD op het afgelopen congres een motie heeft
aangenomen die pleit voor een eerlijke vergoeding
voor bestuursfuncties welke verbonden zijn aan
(deels) door de overheid gefinancierde instellingen en
organisaties.

ORG03

Haastige spoed is zelden goed

Onderwerp

Verzetten deadlines septembercongres 2021

Indiener(s)

Landelijk Bestuur [Léonie Janssen, Sophie den Ouden,
Jasper Klasen, Nikki Fredriksz, Jelrik Westra, Puck Rouffaer,
Koen Reedijk]

Woordvoerder

Sophie den Ouden

Constaterende
dat:
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•
•
•

Het zomercongres 2021 wegens de
coronamaatregelen drie weken is verplaatst;
Het septembercongres 2021 één week is verplaatst;
De tijd tussen het verkiezen van een nieuw bestuur en
de deadlines voor het septembercongres 2021
aanzienlijk korter is dan in andere jaren;
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•
Overwegende
dat:

•
•

Spreekt uit dat:

De deadlines voor het indienen (en publicatie) van
congresvoorstellen en de sollicitatiedeadline van de SNC en
CVZ voor het septembercongres 2021, zoals beschreven in het
HR, eenmalig met twee weken worden verschoven. De deadline
voor het indienen van overige (politieke) voorstellen wordt
daarnaast met één week uitgesteld.

Toelichting

Het voorbereiden van een congres kost veel tijd. Met dit
organimo geven we het oude en het nieuwe bestuur de ruimte
dat zorgvuldig en volledig te doen. Het aannemen van dit
voorstel leidt tot de volgende deadlines, die op de website
gepubliceerd zullen worden:

ORG04

TikTok, dat is toch dat nummer van Kesha?

Onderwerp

TikTok

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van Wessel

Woordvoerder

Jelle Stap

Constaterende
dat:

•
•

Overwegende
dat:

Het opstellen van een begroting een tijdrovend proces
is;
De vereniging erbij gebaat is wanneer het nieuwe
Landelijk Bestuur genoeg tijd heeft om een nieuwe
begroting op te stellen;
Het belangrijk is dat JD’ers na het zomercongres
voldoende tijd hebben (congres)voorstellen in te
dienen voor het septembercongres;
Het belangrijk is voldoende tijd te hebben een SNC &
CVZ te vinden voor het volgende congres.

•
•

De JD het belangrijk vindt om nieuwe leden aan te
trekken.
TikTok een succesvol medium kan zijn om promotie te
maken voor de Jonge Democraten.

Spreekt uit dat:

De ALV het landelijk bestuur adviseert om een TikTok
account aan te maken om de Jonge Democraten te
promoten.

Toelichting

Veel jongeren gebruiken het social media platform TikTok,
tijdens de campagne van de Tweede kamerverkiezingen
werd ook al duidelijk dat het ook als een goed
promotiemiddel gebruikt kan worden om jongeren politiek
actief te maken. De JD zou dus ook TikTok goed kunnen
gebruiken als promotiemiddel.

Resoluties
Resolutie Digitalisering & Automatisering

TikTok een van de meest gebruikte social media
platformen is onder jongeren in Nederland.
Potentiële Jonge Democraten jongeren in Nederland
zijn
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RES01

Digitalisering & Automatisering 2.0

Onderwerp

Volledige herziening hoofdstuk

Indieners

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Bastiaan Smit
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Betreft

PP Hoofdstuk 5: Digitalisering & Automatisering

5. Digitalisering & Automatisering

Toelichting

Met gepaste trots presenteren wij onze resolutie. In de
afgelopen driekwart jaar heeft de werkgroep - grotendeels
bestaand uit nieuwkomers! - hard gewerkt aan deze hoognodige
update.

Elk aspect van ons leven krijgt in toenemende mate te maken met digitalisering en
automatisering. De Jonge Democraten zien door deze technologische
ontwikkelingen allerlei nieuwe kansen ontstaan, maar zijn zich tegelijkertijd bewust
van de vele vraagstukken en valkuilen. Zij vinden het daarom belangrijk dat
technologie op duurzame wijze de wereld verbetert voor alle mensen, in plaats van
verschillen te vergroten en samenlevingen te ontwrichten.

Enkele noemenswaardige toevoegingen:
•
•
•
•

•

Dat is echter niet vanzelfsprekend. Het razendsnelle tempo en internationale
karakter van deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de samenleving continu achter
de feiten aanloopt. Wet- en regelgeving heeft zorgwekkende moeite de
technologische realiteit bij te benen, en digitale laaggeletterdheid onder burgers,
ambtenaren en politici is een dringend probleem. Onze samenleving kan het zich niet
langer veroorloven de aanpak van technologische vraagstukken voor zich uit te
schuiven of aan anderen over te laten. De Jonge Democraten pleiten daarom voor
een inhaalslag om de technologische kennis op alle niveaus en in elke sector drastisch
te verbeteren, van de Tweede Kamer tot de bedrijfskantine en het klaslokaal. Dat is
de enige manier om technologische vraagstukken te kunnen ondervangen, zowel nu
als in de toekomst.

Meer aandacht voor burgers die momenteel dreigen te
worden achtergelaten in de digitaliserende wereld.
Bedreigingen voor individuen, samenleving, economie,
democratie, en rechtsstaat.
Digitale expertise, regie, en koploperspositie voor de
overheid.
Strenge bescherming van burgers tegen de vaak
buitenwettelijke informatie- en onderzoekszucht van
overheidsorganisaties.
Handvatten voor de reële gevaren van toenemende
automatisering.

5.1. Veranderingen in de samenleving

Bij deze resolutie hoort tevens een regulier amendement op PP
14.4.1 over cyber-operaties.
Type

Vervangen

Tekst 1

[PP H 5]

Tekst 2

Zie hieronder e.v.

In een steeds verder digitaliserende wereld is het ontbreken van digitale kennis en
vaardigheden, zogenaamde ‘digitale ongeletterdheid’, een toenemend probleem.
Door het hoge tempo waarin digitale vooruitgang plaatsvindt, blijven bepaalde delen
van de samenleving achter qua kennis en vaardigheden. Hierdoor wordt het voor hen
lastiger om te participeren in de samenleving. Zij ervaren hierdoor problemen in
basale, dagelijkse bezigheden. De kloof met hen die makkelijker hun weg op de
digitale snelweg kunnen vinden, wordt hierdoor steeds groter. De Jonge Democraten
zien dat hierdoor situaties ontstaan die grote nadelen met zich meebrengen.

34

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 89
en veilig gebruik van het product, bijvoorbeeld door producten pas te laten werken
wanneer de consument via een automatisch installatieproces een sterk wachtwoord
heeft ingesteld.

5.1.1. Participatie, kennis en vaardigheden
Een vooruitstrevende samenleving waarin grote groepen mensen achterblijven is
niet rechtvaardig. Daarom vinden de Jonge Democraten dat naast goed onderwijs
voor de jongste generaties, er stevig moet worden geïnvesteerd in de bijscholing van
alle andere generaties. Hierbij mag niet worden vergeten dat digitale
ongeletterdheid losstaat van leeftijd, opleidingsniveau, of achtergrond. Deze
bijscholing dient grotendeels door de overheid te worden bekostigd, en moet actief
worden gepromoot om zoveel mogelijk Nederlanders voor te bereiden op de
toekomst.

Daarnaast vinden de Jonge Democraten dat er proactief moet worden opgetreden
wanneer in deze producten kwetsbaarheden worden ontdekt. Belangrijke
beveiligingsupdates dienen daarom binnen een redelijke termijn te worden uitgerold
om consumenten te beschermen tegen aanvallen. Wanneer fabrikanten hier niet in
voorzien terwijl dat redelijkerwijs wel van hen mag worden verwacht, vinden de
Jonge Democraten dat er sprake is van nalatigheid waarbij in het uiterste geval de
fabrikant van de Europese markten dient te worden geweerd.

Daarnaast mag de digitaliserende overheid geen onnodig hoge drempels voor
burgers opwerpen. Vooruitgang is er immers voor de mens, en niet andersom.
Daarom moeten alle vormen van de digitale overheid zo simpel en toegankelijk
mogelijk zijn, en dienen analoge versies beschikbaar te blijven zolang een aanzienlijk
deel van de maatschappij daar behoefte aan heeft.

5.2. Privacy- en gegevensbescherming
5.2.1. Privacy van burgers
De Jonge Democraten hebben privacy hoog in het vaandel staan. Wanneer de
overheid over gegevens van burgers beschikt, heeft zij immers een vorm van controle
in handen. Inbreuken op de privacy kunnen ervoor zorgen dat mensen een gevoel van
controle ervaren. Wanneer zij zich beperkt voelen in hun vrijheid, kan dat tot gevolg
hebben dat zij henzelf censureren en daardoor niet meer van de gebaande paden af
durven te wijken. In discussies over privacy wordt privacy vaak lijnrecht tegenover
veiligheid gesteld. Dit is een valse tegenstelling waar politici zich niet in mee moet
laten slepen. De Jonge Democraten stellen dat zonder privacy de vrijheid, en dus de
veiligheid, van zowel individu als samenleving in gevaar komt. Daarom mag de
overheid alleen de hoogstnodige gegevens verzamelen. De bescherming van privacy
mag volgens de Jonge Democraten nooit vergeten worden bij het opstellen van weten regelgeving.

5.1.2. Slimme apparaten en het Internet of Things
In onze leefomgeving worden steeds meer consumentenproducten verbonden met
het internet, wat leidt tot het zogeheten ‘Internet of Things’. Daarbij vergaren steeds
meer slimme apparaten - van thermostaten tot horloges en van deurbellen tot
koelkasten - in toenemende mate gevoelige informatie, zoals fitnessgegevens en de
tijden dat iemand thuis is. De toenemende connectiviteit van apparaten brengt op
deze manier een groot aantal veiligheids- en privacyrisico's met zich mee. De Jonge
Democraten zijn van mening dat de leveranciers van deze apparaten
verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van deze risico’s. Daarnaast moeten
verwerkers worden verplicht om gebruikers in begrijpelijke taal te informeren
waarvoor zij gevoelige gebruikersgegevens gebruiken. Zonder expliciete
toestemming mag deze informatie niet worden verwerkt of gedeeld, voor welke
doeleinden dan ook.

5.2.2. Privacy van consumenten
De Jonge Democraten erkennen dat het bezitten van grote hoeveelheden
consumentengegevens commercieel gezien het nieuwe goud is. Bedrijven kunnen
deze gegevens gebruiken als onderdeel van hun verdienmodel of om hun
concurrentiepositie te verbeteren door beter in te kunnen spelen op de markt. Het
gebruik van consumentengegevens door bedrijven moet echter wel verantwoord,

Hiervoor dienen nieuwe criteria voor de Europese certificering van
consumentenproducten te worden opgesteld en moeten er strenge industrienormen
voor beveiliging komen. Zo moeten fabrikanten bij alle met internet verbonden
elektronica de consument verplicht en toegankelijk voorlichting geven over het juist
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veilig, en met respect voor de privésfeer plaatsvinden. Dat is nog veel te vaak niet het
geval, uit winstbejag of uit onwetendheid.

verduidelijkt onder welke omstandigheden, en in hoeverre, organisaties specifieke
onderzoeksmethoden mogen gebruiken die de persoonlijke levenssfeer (kunnen)
schenden. Ook dient voor alle organisaties wettelijk te worden vastgesteld om welke
redenen de uit deze methoden verkregen gegevens mogen worden bewaard, en op
welke termijn deze gegevens moeten worden vernietigd. In geen enkel geval mag een
organisatie zich beroepen op een ‘carte blanche’ voor het bewaren van gegevens; de
bewaar- en vernietigingstermijnen dienen alomvattend en strikt te worden
gehandhaafd. Organisaties moeten daarnaast openbaar kenbaar maken welke
onderzoeken zij uitvoeren als onderdeel van hun werkzaamheden, en burgers
moeten te allen tijde via een online register kunnen inzien bij welke organisaties zij
onderdeel zijn (geweest) van een onderzoek.

Daarom is een sterke consumentenbescherming nodig. Ten eerste moet de politiek
duidelijke grenzen stellen aan wat wel en niet acceptabel is in de commerciële
exploitatie van deze gegevens. De huidige grijze gebieden moeten verder worden
teruggebracht. Ten tweede moeten bedrijven transparanter en begrijpelijker
communiceren naar consumenten welke gegevens zij verzamelen, verwerken en
voor commerciële doeleinden gebruiken. Enerzijds dienen bedrijven daarom
laagdrempelige samenvattingen over de meest belangrijke doeleinden te tonen,
zodat gebruikers een goed beeld hebben van wat er met hun gegevens gebeurt.
Anderzijds mag in de uitgebreidere toelichting de informatie niet worden beperkt tot
vage mededelingen, maar moet in hetzelfde detailniveau als dat de gegevens worden
verzameld inzichtelijk worden gemaakt waarvoor deze gegevens worden gebruikt.
Ten derde moeten consumenten betere voorlichting en meer keuze-opties krijgen
om de controle te houden over hun eigen gegevens. Bedrijven moeten mensen beter
in staat stellen om hier een bewuste keuze in te maken door expliciete en
transparante voorwaarden op te nemen. Zo houdt de persoon over wie de
persoonsgegevens gaan altijd zeggenschap over wat er met hun persoonsgegevens
gebeurt.

5.2.4. Gegevensbeveiliging
In de strijd tegen criminaliteit en terrorisme wensen opsporingsdiensten via
‘backdoors’, bewust veroorzaakte lekken in software, mee te kunnen lezen in digitale
communicatie. Naar mening van de Jonge Democraten is dit ongegrond en
onverstandig. Deze backdoors raken namelijk niet alleen criminelen maar alle
gebruikers, en kunnen naast de autoriteiten ook door kwaadwillenden worden
gebruikt. Ook encryptie, de veilige versleuteling van gegevens met behulp van
algoritmes, mag niet worden afgezwakt om wat voor reden dan ook. Voor
journalisten, activisten, advocaten, en patiënten is de beveiliging die encryptie biedt
letterlijk van levensbelang.

Daarnaast moeten gegevens-portabiliteit en onderlinge compatibiliteit de norm
worden, zodat consumenten eenvoudig hun gegevens bij een bedrijf mee kunnen
nemen naar een concurrent. De nu nog vaak ingewikkelde bezwaarprocedures,
verwijderverzoeken, en het intrekken van toestemmingen moeten toegankelijk
worden gemaakt voor de gemiddelde consument.

5.3. Cyberweerbaarheid

5.2.3. Onderzoeken binnen de persoonlijke levenssfeer

5.3.1. Criminaliteit

Mensen die verdacht worden van ongewenst gedrag, fraude, of strafbare feiten
worden relatief snel geconfronteerd met inbreuken op hun persoonlijke levenssfeer.
Steeds meer organisaties binnen de overheid en de (semi)publieke sector menen dat
zij onderzoeken mogen instellen tegen individuen terwijl dit vroeger uitsluitend het
domein was van de veiligheids- en politiediensten. De Jonge Democraten maken zich
ernstig zorgen over deze ontwikkeling. Zij vinden het daarom belangrijk dat er
strengere en wettelijk vastgelegde regels worden opgesteld waarin wordt

In een steeds meer digitaliserende samenleving komt een toename van de
hoeveelheid cybercrime niet als een verrassing. Opsporingsdiensten moeten over de
middelen beschikken om ook in dit domein hand te haven, maar dit mag niet ten
koste gaan van de grondrechten van burgers.
Tegelijkertijd mag misdaad nooit lonen. Het betalen van losgeld bij digitale afpersing
houdt dit criminele verdienmodel in stand en biedt geen garantie dat de gegijzelde
systemen worden bevrijd. Via beperkingen of boetes op het betalen van losgeld kan
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het voor gegijzelden onaantrekkelijk worden gemaakt om voor de criminelen te
zwichten. Daarnaast is voorkomen altijd beter dan genezen. Het is daarom belangrijk
dat alle organisaties in de (semi)publieke en vitale sectoren aan via wettelijk
vastgelegde back-up-eisen voldoen zodat zij in veel mindere mate kwetsbaar zijn
voor dergelijke aanvallen.

van de maatschappij brengen zodat meer organisaties en bedrijven dit beleid
overnemen.

5.4. Big Tech en de platformeconomie
5.4.1. Techmonopolies

5.3.2. Spionage en sabotage

Recente technologische ontwikkelingen en explosieve groei hebben geleid tot het
ontstaan van een verzameling van enorme techbedrijven. Deze techmonopolies
overstijgen de landsgrenzen, kennen sterke netwerkeffecten, en gebruiken
bijzondere bedrijfsmodellen. Deze combinatie leidt tot de verstoring van markten,
verlamming van overheden, en schaadt consumenten. Het mededingingsrecht is op
papier het sterkste overheidsinstrument om de door techmonopolies veroorzaakte
problemen aan te pakken maar blijkt tot nu toe weinig effectief. De Jonge
Democraten vinden het gebrek aan daadkrachtige handhaving uiterst zorgwekkend.
Daarom zijn zij voorstander van het moderniseren en versterken van het
mededingingsrecht. Zo moeten nieuwe handhavingsinstrumenten voortaan
voorkomen dat techbedrijven serieuze concurrentie onmogelijk maken, zelfstandig
de regels voor hele markten dicteren, en consumenten dwingen bij hen diensten af te
nemen. In het uiterste geval worden techmonopolies opgeknipt naar losse bedrijven
om zo de balans in de vrije markt te herstellen.

Het digitale domein wordt in toenemende mate gebruikt door verschillende
internationale actoren voor spionage, sabotage en ondermijning van de samenleving.
Daarbij zullen digitale wapens in de toekomst in toenemende mate worden ingezet.
Ook tegen Nederlanders, want onze topklasse kenniseconomie met wereldwijde
connecties maakt ons een favoriet doelwit. De Jonge Democraten vinden het daarom
belangrijk dat de Nederlandse overheid de veiligheid van onze digitale infrastructuur
en omgeving kan blijven waarborgen. Hiervoor is het noodzakelijk dat zowel de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten als Defensie investeren in een slagkrachtige
defensieve cybercapaciteit. Het Nationaal Cyber Security Centrum fungeert daarbij
als de spin in het web van de Nederlandse digitale veiligheid. Dat doet zij door de
vitale en publieke sectoren periodiek te evalueren, de relevante overheden,
bedrijven, en instellingen te ondersteunen bij het nemen van preventieve
maatregelen, en informatie over nieuwe dreigingen te delen met alle sectoren. Bij
grootschalige cyberincidenten coördineert het Centrum de incidentafhandeling om
zo de dreiging zo snel mogelijk te beëindigen en de schade zoveel mogelijk te
beperken.

5.4.2. Desinformatie
Afgelopen jaren is gebleken dat ‘Big Tech’, de groep van grootste bedrijven uit de
digitale technologiesector, niet alleen gigantische invloed op de markt maar ook op
het publieke debat heeft. Iedereen kan berichten plaatsen waardoor het mogelijk is
dat onware berichten worden verspreid voor politieke of economische doeleinden.
Bovendien wordt informatie op deze platforms wezenlijk anders geconsumeerd dan
voorheen. Waarheid en leugens zijn steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden.
Aanbevelingsalgoritmes, microtargeting, en bots leiden tot zelfbevestigende
filterbubbels of zelfs radicaliserende echokamers. Deze ontwikkelingen hebben
steeds meer impact op onze maatschappij, waaronder ook onze democratie,
volksgezondheid, en veiligheid. De Jonge Democraten zien in de praktijk dat
zelfregulering door platforms niet genoeg is. Een ‘Ministerie van Waarheid’ is
evenmin wenselijk. In plaats daarvan pleiten zij voor een combinatie van Europese

5.3.3. Melden van beveiligingslekken
Een belangrijk middel voor een digitaal beveiligd Nederland is de regeling dat een
goedwillende hacker zonder vrees voor vervolging een gevonden beveiligingslek kan
melden bij de betreffende organisatie, de zogeheten Coordinated Vulnerability
Disclosure. De wetgever, het Openbaar Ministerie en het Nederlandse bedrijfsleven
dienen zich uit te blijven spreken vóór deze ontwikkeling, maar moeten tegelijkertijd
duidelijke grenzen stellen aan wat een goedbedoelende hacker mag onderzoeken.
Het binnen deze grenzen en tijdig melden van veiligheidslekken moet bij wettelijke
grondslag toegestaan zijn, onder andere als uitzondering op de Wet
Computercriminaliteit. Ook moet de overheid dit beleid breder onder de aandacht
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wet- en regelgeving, zelfregulering door Big Tech waarbij samengewerkt wordt met
onafhankelijke factcheckers en onderzoeksjournalisten, en toezicht daarop door de
rechter. Big Tech moet enerzijds hun eigen verantwoordelijkheid nemen, en
anderzijds moet de politiek duidelijke ethische kaders en normen scheppen via
Europese wet- en regelgeving.

maken in het online regelen van vergunningsprocedures, gemeentelijke
dienstverlening, en aanvragen rondom werk en inkomen. De Rijksoverheid dient
erop toe te zien dat dit zowel bij al haar organisaties als bij alle decentrale overheden
gebeurt. Op de langere termijn wensen de Jonge Democraten dat het uitgebreide
lappendeken aan digitale overheidsloketten worden samengebracht naar Ests model,
tot één portaal voor burgers en één portaal voor bedrijven. Binnen deze portalen
worden de berichtgeving, formulieren, en dienstverlening van alle
overheidsorganisaties op elk bestuursniveau toegankelijk gemaakt, zodat er
revolutionaire stappen kunnen worden gezet richting een laagdrempelig, persoonlijk,
en transparant overheidsbestel.

5.4.3. Misleidende advertenties
Misleidende advertenties zijn volgens de Nederlandse Reclame Code verboden.
Desondanks zien de Jonge Democraten dat het stelselmatig voorkomt dat
advertenties op het internet misleidend zijn. Denk daarbij aan smartphone apps die
niet-bestaande functies tonen, start-ups die onrealistische beloftes doen over de
werking van een aangeboden product, en allerlei trucs waar je binnen korte tijd veel
geld mee zou kunnen verdienen. Zulke advertenties beperken zich niet alleen tot
obscure websites, maar zijn ook volop aanwezig op grote platforms zoals Facebook,
YouTube, en Google Ads. Daarom vinden de Jonge Democraten dat er strengere
eisen moeten worden gesteld aan de controle en handhaving door bedrijven die
online advertentiemogelijkheden verkopen, zodat gebruikers niet langer worden
geconfronteerd met misleidende advertenties met alle mogelijke gevolgen van dien.

5.5.2. Overheid, transparantie en open data
Nederlandse (semi)overheidsinstellingen moeten zo transparant en toegankelijk
mogelijk gaan werken. Daarom wordt het via open source en met open data
publiceren de norm, en wordt het in de praktijk toepassen daarvan ondersteund door
de bijscholing van alle relevante medewerkers in de (semi)publieke sector. Door
daarnaast te investeren in het toegankelijk, inzichtelijk en doorzoekbaar maken van
niet-persoonlijke overheidsgegevens zet de overheid een standaard voor
transparantie waar ook de rest van de maatschappij aan gehouden kan worden. Om
de transparantie te bevorderen vinden de Jonge Democraten dat bij
geautomatiseerde besluiten, of bij besluiten gemaakt met behulp van een algoritme,
de betreffende persoon hier altijd kennis van moet kunnen nemen. Daarom moet bij
ingrijpende besluiten deze informatie actief worden gecommuniceerd, en kan voor
overige besluiten bijvoorbeeld een besluiten-logboek worden bijgehouden die de
betreffende persoon desgewenst kan inzien.

5.5. Overheid en wetgeving
Bij het maken van nationale wet- en regelgeving dient rekening te worden gehouden
met de internationale dimensie van digitalisering om tot handhaafbare regels te
komen. Wanneer een digitale innovatie in Nederland verboden is en in het buitenland
niet, is dit verbod met een kleine omweg alsnog te omzeilen. Desalniettemin
benadrukken de Jonge Democraten dat ons land koploper moet blijven als het om het
reguleren van digitale kwesties gaat. Daarom moet Nederland het initiatief nemen in
onderhandelingen voor internationale verdragen voor het digitale domein, zodat ons
land innovatief blijft in een veilige wereld.

5.5.3. Een Ministerie van Digitale Zaken
Elke overheidsorganisatie op elk niveau heeft in toenemende mate te maken met
digitalisering. Niet alleen in de dienstverlening naar burgers toe, maar ook bij de
uitvoering van interne processen en het minimaliseren van veiligheidsrisico’s. De
huidige decentrale aanpak, waarbij elke organisatie verantwoordelijk is voor de eigen
digitale infrastructuur, is echter omgeven door controverse. ICT-projecten bij de
overheid zijn synoniem geworden met forse kostenoverschrijdingen, structurele
personeelstekorten, jarenlang uitstel, onvoldoende beveiliging, organisatorische
barrières, en desastreuze fouten. Daarom pleiten de Jonge Democraten voor het

5.5.1. Digitale overheid
Op het gebied van de digitaliserende overheid is er nog een wereld te winnen. De
overheid loopt op digitaal gebied achter op het bedrijfsleven, en is vaak verre van
voldoende toegankelijk voor burgers en ondernemers. De overheid moet juist een
voorbeeld worden voor de rest van de samenleving. Zo zijn er nog grote slagen te
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oprichten van een Ministerie van Digitale Zaken. Binnen dit ministerie worden in
ieder geval het Bureau ICT-Toetsing, het Digital Trust Center, het Agentschap
Telecom, de vele ICT-projectteams, en de Digitaliserings-strategie samengebracht.
Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in het fors verhogen van het aantal ICTspecialisten in vaste dienst bij de Rijksoverheid, om zodoende de huidige norm van
dure uitbestedingen aan marktpartijen uit te faseren. De Minister van Digitale Zaken
wordt daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van ICT-projecten, het
reguleren van overheidsgegevens, en de cyberweerbaarheid van burgers en
bedrijven.

de capaciteit, en het onafhankelijk mandaat om proactief onderzoeken te starten
naar de inzet van algoritmes en de veilige verwerking van persoonsgegevens en om
adequaat te reageren op meldingen van gegevensmisbruik. Tevens zien zij dat steeds
meer handhavingszaken zich afspelen binnen de complexe Europese digitale interne
markt. De lappendeken aan nationale toezichthouders moet daarom worden
aangevuld, en waar nodig worden vervangen, met een Europese collega-dienst van
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit centrale orgaan zal ingrijpen bij zaken waar
meerdere lidstaten bij betrokken zijn en zal nationale toezichthouders bijstaan en
ontlasten bij het toezicht op de Big Tech.
De Jonge Democraten constateren daarnaast dat veel burgers en bedrijven nog niet
goed op de hoogte zijn van hun privacyrechten en -plichten. Bovendien zijn burgers
zich te weinig bewust van wat er gebeurt met hun gegevens. Hier zien de Jonge
Democraten een grote rol weggelegd voor de Rijksoverheid en het maatschappelijk
middenveld. Er dient voortdurend te worden geïnvesteerd in privacy-wijsheid,
bijvoorbeeld via het onderwijs, publiekscampagnes, en verplichte jaarlijkse
bijscholing voor medewerkers die gegevens verwerken.

5.5.4. Algoritmes bij de overheid
Steeds vaker worden overheidsbeslissingen genomen op basis van geavanceerde
rekenmodellen, oftewel algoritmes. Deze zijn echter niet onfeilbaar: zowel
computers als de mensen die met ze werken maken fouten. Zo kan een onschuldig
iemand door een stukje code dat een verkeerde beslissing maakt plotseling schuldig
lijken, terwijl de software geen entiteit is die je daarvoor verantwoordelijk kunt
houden. Om die reden mag het nooit zo zijn dat een computer namens de overheid
beslissingen neemt die ingrijpende gevolgen hebben voor individuen, anders dan
lichte overtredingen. De werking van alle algoritmes die de overheid gebruikt om
beslissingen te maken moet daarnaast openbaar en controleerbaar zijn, zodat derden
en betrokkenen dergelijke beslissingen kunnen traceren en aanvechten. Dit betekent
ook dat dergelijke rekenmodellen slechts dienen als hulpmiddel; een persoon zal
altijd de uiteindelijke beslissing moeten nemen en daarvoor verantwoordelijk zijn.
Wanneer met behulp van een algoritme een besluit wordt genomen dat gevolgen
heeft voor iemands leven, dan is transparantie over het genomen besluit
noodzakelijk. Transparantie betekent ten minste dat de betreffende persoon moet
worden geïnformeerd dat een algoritme is gebruikt, hoe algoritmes binnen de
organisatie worden gebruikt, en waarom het algoritme dit besluit adviseerde.

5.5.6. Automatisering en verantwoordelijkheid
In toenemende mate spelen er vraagstukken over de verantwoordelijkheid voor
volledig geautomatiseerde processen, zoals wanneer een zelfrijdende auto een
ongeluk veroorzaakt. Het is lastig om één lijn te stellen in vraagstukken als deze. De
Jonge Democraten denken daarom dat het belangrijk is om in dit soort gevallen
aansluiting te zoeken bij al bestaande wetgeving en rechtspraak die betrekking
hebben op vergelijkbare ‘ouderwetse’ gevallen in de ‘offline wereld’. Deze kwesties
dienen van geval tot geval bekeken te worden.

5.6. Auteursrecht
Dankzij de digitale revolutie is het eenvoudiger geworden om snel en gemakkelijk
toegang te krijgen tot films, muziek, boeken, en software. Op dit moment kunnen de
rechthebbenden op een intellectueel eigendom, zoals de auteurs, geld verdienen
dankzij het exclusieve recht dat zij bezitten op de exploitatie van hun werk.
Tegelijkertijd worden er veel bestanden gratis op internet verspreid door nietrechthebbenden. De Jonge Democraten hechten zowel waarde aan het belang de

5.5.5. Handhaving en toezicht
De verwerking van persoonsgegevens creëert onvermijdelijk aanzienlijke risico’s
voor discriminatie, gegevensmisbruik, en datalekken. De Jonge Democraten zijn van
mening dat alleen met een stevig systeem van controles en waarborgen burgers
tegen deze risico’s kunnen worden beschermd. Toezichthouders krijgen het budget,
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belangen van consumenten van toegang tot informatie als aan dat die van
auteursrechthebbenden op het kunnen profiteren van hun werk en creaties of
andere houders van een intellectueel eigendom. Zij keuren daarom een langdurig
exclusief recht van auteurs, maar tegelijkertijd ook het zonder toestemming van de
rechthebbenden uploaden en downloaden van auteursrechtelijk beschermde
content door niet-rechthebbenden, af.
Als auteursrechten te snel vervallen, krijgen auteurs geen kans hun investering terug
te verdienen en winst te maken. Indien zulke rechten echter te lang blijven bestaan,
wordt het teren op het verleden beloond en kunnen anderen geen afgeleide werken
maken. Dat kan ten koste gaan van nieuwe innovaties en culturele ontwikkelingen.
De Jonge Democraten pleiten voor het behoud van het auteursrecht tot 20 jaar na
het overlijden van de maker.
Naast de lengte, is ook de bescherming van het auteursrecht van belang. De Jonge
Democraten zien de informatievrijheid als uitgangspunt en keuren het daarom af om
iedere gebruiker van andermans auteursrecht per definitie te bestempelen als
crimineel. Pas wanneer een persoon stelselmatig inbreuken pleegt en daarvan hun
beroep maakt zou de schending van het auteursrecht de strafrechtelijke sfeer
ingetrokken dienen te worden.
Tegelijkertijd moeten kleine auteurs worden ondersteund in het beschermen van hun
auteursrecht. Daarom zijn de Jonge Democraten voorstander van het verstrekken
van subsidies aan belangenorganisaties die hun auteursrechten behartigen. Ook
vinden de Jonge Democraten dat werken die auteursrechtelijk zijn beschermd, die
door personen in hun vrije tijd zijn gemaakt, nooit door de werkgever toegeëigend
kunnen worden.

Amendementen Resolutie Digitalisering &
Automatisering
AMRES01

Onderwerp

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Steffan Venema

Betreft:

RES D&A, 5.6 Auteursrecht

Type:

Vervangen

Tekst 1

De Jonge Democraten pleiten voor het behoud van het
auteursrecht tot 20 jaar na het overlijden van de maker.

Tekst 2

De Jonge Democraten pleiten voor het behoud van het
auteursrecht tot 70 jaar na het overlijden van de maker.

Toelichting

Dit is de huidige situatie in Nederland en de rest van de
Europese Unie.

AMRES02

De artiest zijn dood is het publiek haar brood

Onderwerp

Auteursrecht personen 2/4

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Steffan Venema

Betreft:

RES D&A, 5.6 Auteursrecht

Type:

Vervangen

Tekst 1

De Jonge Democraten pleiten voor het behoud van het
auteursrecht tot 20 jaar na het overlijden van de maker.

Tekst 2

De Jonge Democraten pleiten voor het behoud van het
auteursrecht tot de dag waarop de auteur komt te overlijden.

Ook mijn kleinkinderen mogen het erven

Auteursrecht personen 1/4
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Toelichting

Op deze manier komen werken doorgaans veel sneller in het
publieke domein terecht, en is het auteursrecht zelf niet langer
erfbaar.

AMRES03

Zo geweldig was het niet als er na een halve eeuw nog steeds
niet genoeg aan is verdiend

Onderwerp

Auteursrecht personen 3/4

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Steffan Venema

Betreft:

RES D&A, 5.6 Auteursrecht

Type:

Vervangen

Tekst 1

De Jonge Democraten pleiten voor het behoud van het
auteursrecht tot 20 jaar na het overlijden van de maker.

Tekst 2

De Jonge Democraten pleiten voor het behoud van het
auteursrecht tot 50 jaar nadat het werk is gepubliceerd.

Toelichting

Op deze manier is het auteursrecht in alle gevallen gelijk
doordat het niet langer gekoppeld wordt aan de dood van de
auteur.

AMRES04

Drie decennia brood op de plank en de kinderen moeten toch
echt zelf aan de bak

Onderwerp

Auteursrecht personen 4/4

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]
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Woordvoerder

Steffan Venema

Betreft:

RES D&A, 5.6 Auteursrecht

Type:

Vervangen

Tekst 1

De Jonge Democraten pleiten voor het behoud van het
auteursrecht tot 20 jaar na het overlijden van de maker.

Tekst 2

De Jonge Democraten pleiten voor het behoud van het
auteursrecht tot 30 jaar nadat het werk is gepubliceerd, maar
dit recht eindigt direct indien de auteur eerder overlijdt.

Toelichting

Dit is een mix tussen wat er momenteel in ons PP staat en het
tweede amendement. Op deze manier geldt het auteursrecht
voor beperkte duur (grofweg een derde van een mensenleven),
en is dit recht zelf nooit erfbaar.

AMRES05

Mickey Mouse is van ons allemaal

Onderwerp

Auteursrecht rechtspersonen 1/2

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Lars van den Broek

Betreft:

RES D&A, 5.6 Auteursrecht

Type:

Toevoegen

Tekst 1

De Jonge Democraten pleiten voor het behoud van het
auteursrecht tot 20 jaar na het overlijden van de maker.

Tekst 2

Tevens pleiten de Jonge Democraten voor een auteursrecht tot
50 jaar voor werken die gemaakt zijn door een rechtspersoon.
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Momenteel zijn werken gemaakt door een rechtspersoon (zoals
een bedrijf) 70 jaar geldig. Een kortere periode van een halve
eeuw is echter meer dan redelijk.

Toelichting

Resolutie Onderwijs & Wetenschap

Mickey Mouse is een berucht voorbeeld van hoe werken
langdurig uit het publieke domein worden gehouden.
Oorspronkelijk had het auteursrecht op de nu 93-jarige muis
moeten aflopen in 1984, maar het Amerikaanse auteursrecht
werd via een flinke lobby door o.a. Disney telkens aangepast in
hun voordeel. Nu zal de muis op zijn vroegst in 2024 in het
publieke domein terechtkomen.

RES02

Resolutie Wetenschap

Onderwerp

Resolutie Wetenschap

Indieners

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Alesha ten Berge, Koen
Blokland, Lars Bon, Emma Dolmans, Chevy van Dorresteijn,
Floris Ephraim, Lukas Gerber, Marije Gieskes, Silke van Helden,
Arnout Helwig, Margot Heselmans, Bram van den Heuvel, Stijn
van Hulzen, Brian Jacobs, Soufian Kappe, Kimberly Kho, Steven
Klijn, Paula Kraanen, Jan Willem Leeuwma, Joeri van Raaij, Evie
Rasing, Tino van Rossum, Shadya el Shafi, Julian Talma, Maron
Theunis, Evelijn Thijssen, Gijs Toussaint, Jente de Vries, Mees
Walter, Ingrid Weerts, Hester van Wessel, Justus Weustink,
Coen de Witt Wijnen, Sanne Zandvoort, Jan Willem het Lam en
Jelt Pekaar.

Woordvoerder

Jan Willem het Lam

AMRES06

Gelijkheid in innovatie

Onderwerp

Auteursrecht rechtspersonen 1/2

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering]

Woordvoerder

Lars van den Broek

Betreft:

RES D&A, 5.6 Auteursrecht

Type:

Toevoegen

Tekst 1

De Jonge Democraten pleiten voor het behoud van het
auteursrecht tot 20 jaar na het overlijden van de maker.

Betreft

PP Hoofdstuk 3.2: Wetenschap

Tekst 2

Tevens pleiten de Jonge Democraten voor een auteursrecht tot
20 jaar voor werken die gemaakt zijn door een rechtspersoon.

Toelichting

Met gepaste trots presenteren wij onze resolutie. In de
afgelopen driekwart jaar hebben mensen binnen en buiten de
werkgroep hard gewerkt aan deze hoognodige update.

Toelichting

Momenteel zijn werken gemaakt door een rechtspersoon (zoals
een bedrijf) 70 jaar geldig. Octrooirecht is slechts 20 jaar. Met
dit amendement willen we deze twee vormen van tijdelijke
monopolies op innovatie aan elkaar gelijk stellen.

Enkele noemenswaardige toevoegingen:
1.
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2.
3.
4.

5.

3.2.1. Wetenschappers in het publieke debat
In tijden met een overvloed aan informatie hebben experts de belangrijke functie om
het kaf van het koren te scheiden. De Jonge Democraten vinden het daarom
noodzakelijk dat de maatschappelijke zichtbaarheid van wetenschap bevorderd en
vergroot wordt. Kennisinstellingen moeten toegankelijk communiceren en continu
het debat aangaan, binnen én buiten de universiteit. Het takenpakket mag echter niet
te groot worden. Instellingen moeten beleid ontwikkelen dat meer variatie en een
betere balans in de werkzaamheden van wetenschappers toestaat. De overheid heeft
de taak om waar nodig instellingen (financieel) te ondersteunen bij het vergroten van
hun rol in de maatschappij. Bovendien moeten niet-wetenschappelijke publicaties die
bijdragen aan de maatschappelijke zichtbaarheid van wetenschap mee worden
gewogen in de functiebeoordeling van onderzoekers.

Een duidelijke visie op de financiering van wetenschap
Erkenning voor de cruciale rol van het bedrijfsleven in
onze wetenschap
Meer focus op de internationale samenwerking en de
voorwaarden waaronder deze succesvol kan
plaatsvinden.
Meer aandacht voor pluriformiteit in de wetenschap,
het nut en de implementatie daarvan.

Hopelijk zijn jullie allemaal net zo blij met het eindresultaat als
wij.
Bij deze resolutie horen een ook een aantal amendementen,
waarover wij graag de mening van het congres horen.
Type

Vervangen

Tekst 1

[PP H 3.2]

Tekst 2

Zie hieronder e.v.

Vrije toegang tot informatie (open access) en hoge transparantie moeten
streefwaarden zijn van de wetenschappelijke sector. Wanneer
onderzoeksresultaten, de onderliggende data en discussie hierover openbaar
toegankelijk zijn, kunnen deze elkaar versterken en leiden tot beter
vervolgonderzoek. We zijn er groot voorstander van om, binnen de grenzen van de
privacywetgeving, publicaties van publiek gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk te
maken en het openbaar beschikbaar maken van onderzoeksdata te verplichten. Om
publiceren toegankelijk(er) te maken zouden wetenschappelijke tijdschriften zonder
winstoogmerk moeten werken.
3.2.2. Arbeids(markt)positie van wetenschappelijk personeel
Wetenschappelijk personeel komt structureel tijd tekort om kwalitatief goed
onderwijs en onderzoek te kunnen bieden. De studentenaantallen groeien, maar de
omvang van het wetenschappelijke personeel groeit niet mee. Er liggen te veel taken
op het bordje van de docent, waardoor de kwaliteit van het onderwijs en de
persoonlijke begeleiding van studenten onder druk staat. Tegelijkertijd is de
publicatiedruk erg hoog, waarbij ook nog eens te veel gestuurd wordt op kwantiteit
in plaats van kwaliteit.

3.2. Wetenschap
De waarde van wetenschap valt moeilijk te overschatten. Zij speelt een essentiële rol
bij vrijwel alle vooruitgang in de wereld. De Nederlandse samenleving verder
ontwikkelen kan niet zonder een goed uitgeruste, adequaat gefinancierde en diverse
wetenschappelijke sector. De wetenschappelijke sector is voldoende zelfregulerend
om zichzelf te organiseren, maar publieke en private instellingen kunnen alleen
excelleren wanneer het overheidsbeleid hen daartoe in staat stelt.

Dit is geen duurzame strategie. Het hoger onderwijs wordt steeds meer een
broedplaats voor psychische klachten. Er zijn daarom dringend aanvullende middelen
nodig om extra wetenschappelijk personeel aan te nemen en extra zekerheid te
bieden aan dat personeel. Vaste contracten moeten de regel worden, zodat
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wetenschappelijk personeel niet van tijdelijk contract naar tijdelijk contract gaat en
moet concurreren met collega’s. Veel kennis gaat verloren wanneer een instelling
iemand na een paar jaar geen vast contract kan geven. Extra aandacht is daarbij nodig
voor de arbeidsrechtelijke positie van (beurs)promovendi, zodat zij dezelfde
arbeidsrechten hebben als de rest van het wetenschappelijke personeel.

Democraten pleiten ervoor deze scheefgroei recht te trekken, zonder daarbij andere
domeinen te beperken.
Om meer budgetzekerheid te geven vinden wij dat 3% van het BBP besteed moet
worden aan R&D-uitgaven (Research & Development), in lijn met het Europese
streefgetal. Het behalen van deze norm kan alleen met de hulp van de financiering
vanuit het bedrijfsleven en private geldschieters. De overheid moet daarom een
klimaat faciliteren waarin het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk is om in R&D te
investeren. Hierbij mag de wetenschappelijke onafhankelijkheid nooit in gevaar
komen. Binnen deze normering mag het aandeel voor hogeronderwijsinstellingen
niet krimpen.

Het is vooral te danken aan de enorme toewijding van het personeel dat Nederlandse
kennisinstellingen nog steeds tot de wereldtop behoren. Om ervoor te zorgen dat
Nederland tot de wereldtop blijft behoren, steunen wij de ontwikkeling om meer
hoogleraren met een onderwijsprofiel aan te stellen. Deze hoogleraren worden
aangesteld op basis van hun onderwijsprestaties en niet alleen op basis van hun
onderzoeksprestaties. Zij kunnen zich vooral richten op onderwijs, wat anderen weer
de ruimte geeft om meer met onderzoek bezig te zijn.

3.2.4. Internationale samenwerking
Globalisering en de daarmee samenhangende complexe, vaak mondiale uitdagingen
vereisen internationale samenwerking. Internationale samenwerkingsverbanden
moeten daarom ten volste worden benut en gestimuleerd. Europese en mondiale
uitwisselingsprojecten (bv. het Erasmusprogramma) moeten toegankelijk zijn voor
onderzoekers en studenten, zodat lokale expertise internationaal tot zijn recht kan
komen, en vice versa. Zowel het vergaren als het delen van kennis moeten
speerpunten zijn van onderzoekers en overheden. Hierbij staan de Jonge
Democraten voor een eerlijke kennisdeling die leidt tot een grotere gezamenlijke
kennis om grensoverstijgende problemen aan te pakken. Daarbij is het vanwege
mogelijk misbruik van wetenschappelijke kennis door andere mogendheden wel
van belang een zorgvuldige afweging te maken welke kennis wel of niet gedeeld
wordt.

3.2.3 Financiering
De in de vorige paragraaf genoemde problematiek wordt grotendeels veroorzaakt
door het financieringsmodel van de wetenschap. Zo zijn wetenschappers sterk
afhankelijk van en moeten onderling concurreren om beursaanvragen. Onderzoekers
zijn onnodig veel tijd kwijt aan deze beursaanvragen. Dit gaat ten koste van
onderzoekstijd. De Jonge Democraten vinden dat kwalijk en ondersteunen daarom
de volgende punten.

De Jonge Democraten willen graag naar een structurelere bekostiging, waarin
wetenschappers meer vrijheid en zekerheid krijgen. Hierdoor kan de
onderzoekskwaliteit groeien, omdat onderzoekers niet langer alleen direct relevant
(toegepast) onderzoek hoeven te doen. Er komt meer ruimte voor fundamenteel
onderzoek, welke vaak pas later haar waarde bewijst. Via de tweede en derde
geldstroom kan nog steeds gestimuleerd worden dat onderzoekskennis in de praktijk
gebracht wordt (kennisvalorisatie).

Om internationale samenwerking te bevorderen zijn de Jonge Democraten
voorstander van een internationaal onderzoeksplatform waarop publiek
gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk is. Dit initiatief, bij voorkeur kosteloos te
gebruiken, draagt bij aan een betere verspreiding en inbedding van
wetenschappelijke kennis. Het auteursrecht wordt behouden om de
concurrentiepositie van Nederlandse onderzoekers te waarborgen.

Alle vormen van wetenschap hebben hun waarde en verdienen voldoende
financiering. Vanwege een tekort aan bèta-wetenschappers is het begrijpelijk dat
hier veel in wordt geïnvesteerd. Dit moet echter niet ten koste gaan van de alfa- en
gammawetenschappen, waar de financiële druk onevenredig hoog is. De Jonge

Internationalisering is van invloed op de concurrentiepositie van
Nederland in de wereld. Deze kan worden bevorderd door talent en expertise
ruimte te bieden en te investeren in onderwijs en wetenschap, zodat organisaties
en bedrijven zich in Nederland gaan vestigen.
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3.2.5. Pluriformiteit
Een eenzijdige blik op de inhoud en de werkwijze van wetenschappelijk onderzoek
kan een vertekend en onvolledig beeld geven. Het is daarom belangrijk dat
onderzoekers en onderzoeksgroepen een realistische afspiegeling zijn van de
veelzijdige perspectieven van de maatschappij. Wij zijn daarom voorstander van
meer multi- en interdisciplinair onderzoek, zodat gestimuleerd wordt om
onderwerpen vanuit meerdere kanten te belichten.

Tekst 1

N.V.T

Tekst 2

Ten slotte zijn de Jonge Democraten voorstander van het
instellen van een tijdelijk vrouwenquotum voor de
onderzoeksposities* bij hogeronderwijsinstellingen
Het percentage vrouwelijke hoogleraren aan universiteiten
bedroeg in 2018 slechts 23,1%, terwijl 53,9% van de
afgestudeerden vrouw was.
https://www.dub.uu.nl/nl/analyse/lees-deze-negenmisvattingen-en-je-bent-voor-genderquota

Zolang Nederland slecht scoort op internationale ranglijsten op het gebied van
inclusiviteit in de wetenschap zijn extra maatregelen nodig. Om meer pluriformiteit
te creëren, moeten studenten, promovendi en postdocs van verschillende
achtergronden allereerst structureel worden betrokken bij het maken van
wetenschapsbeleid. De Jonge Democraten vinden daarnaast dat Nederland moet
deelnemen aan Europese initiatieven die zich inzetten voor meer diversiteit in de
wetenschap. Ten derde moeten onderzoeksvoorstellen anoniem behandeld
worden, tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat de kenmerken van de
aanvrager relevant zijn bij de beoordeling.

Toelichting

Amendementen Resolutie Wetenschap
AMRES07

Diversiteit door goed beleid

Onderwerp

Wetenschapsquota

Indiener(s)

Werkgroep Onderwijs en Wetenschap

Woordvoerder

Jan Willem het Lam

Betreft:

Resolutie Wetenschap, 3.2.5. pluriformiteit

Type:

Toevoegen

AMRES08
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** Met onderzoeksposities worden promovendi, universitaire
docenten, universitaire hoofddocenten en hoogleraren bedoeld.
Op dit moment wordt dit quotum bij promovendi en
universitaire docenten gemiddeld al gehaald. Daarna stokt
echter de doorstroom. Dit quotum is dus vooral hard nodig voor
universitaire hoofddocenten en hoogleraren.
Uit onderzoek is gebleken dat Duitsland, Noorwegen en Ierland
allemaal een vorm van een quotum of een competitie-element
hebben ingebouwd in de financiering van onderzoeken, met
betrekking tot gender criteria, en dat dit tot veelbelovende
resultaten heeft geleid.
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/atria-nl/wpcontent/uploads/2020/05/18134639/samenvattingonderzoek-diversiteit-in-wetenschap.pdf
https://classes.matthewjbrown.net/wpcontent/uploads/sites/9/2015/01/fehr-benefits.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/10/evenveel-vrouwenals-mannen-met-hbo-of-wo-diploma

Voor wat, hoort wat
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Onderwerp

Diversity officers
Tekst 2

Bovendien moeten wetenschappers zich bewust zijn dat de
kennislacunes uit het verleden oneerlijke gevolgen hebben,
omdat we op deze vertekende bestaande kennis voortbouwen.

Indiener(s)

Werkgroep Onderwijs & Wetenschap

Woordvoerder

Jan Willem het Lam

Betreft:

Resolutie Wetenschap, 3.2.5 Pluriformiteit

Type:

Toevoegen

AMRES10

We moeten oppassen op vertekende kennis voort te bouwen

Tekst 1

n.v.t.

Onderwerp

Pluriformiteit in Onderzoek

Tekst 2

Ten vierde, om het monitoren van pluriformiteit te stimuleren
hebben diversity officers meer capaciteit en ondersteuning
nodig.

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] [Werkgroep
Volksgezondheid, Welzijn en Sport]

Woordvoerder

Miguel Overzier

Betreft:

3.2.5 pluriformiteit

Type:

Toevoegen

Tekst 1

Een eenzijdige blik ... extra maatregelen nodig
Bovendien moeten wetenschappers zich bewustzijn dat de
kennislacunes uit het verleden oneerlijke gevolgen hebben,
omdat we op deze vertekende bestaande kennis voortbouwen.

Toelichting

Toelichting

AMRES09

Resultaten uit het verleden….

Onderwerp

Kennislacunes in de wetenschap

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] [Werkgroep
Volksgezondheid, Welzijn en Sport]

Tekst 2

Woordvoerder

Miguel Overzier

Toelichting

Betreft:

Resolutie Wetenschap, 3.2.5 Pluriformiteit

Type:

Toevoegen

Tekst 1

n.v.t.
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Amendementen op het Politiek Programma
AMPP01

Nog meer burgerraden

Onderwerp

Gelote burgerraad op lokaal niveau

Indiener(s)

[Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den Berg

Woordvoerder

Tristan Stokman

Betreft:

H2.1.2

Type:

Vervangen

Tekst 1

2.1.2. Gelote nationale burgerraad
De JD is voorstander van een gelote nationale burgerraad. De
raad verkleint de kloof tussen de burger en de politicus, de raad
kan impasses bij moeilijke dossiers impasses doorbreken en de
raad zorgt voor meer burgerparticipatie. De JD is voorstander
van een gelote raad, waarbij de leden geloot worden onder de
bevolking. Dit orgaan zal over zeer specifieke problemen
voorstellen doen. De burgerraad zal in werking treden, wanneer
minimaal 76 Tweede Kamerleden hierom vragen, of wanneer
300.000 handtekeningen zijn opgehaald door een (actie)groep.
De burgerraad zal uit 100 leden bestaan en zij zullen geloot
worden onder de gehele bevolking. De eindbesluiten van de
raad moeten worden omgezet in wetgeving. Burgers worden in
principe aangemeld, tenzij ze uitdrukkelijk aangeven niet mee te
willen doen. Via zo veel mogelijk variabelen zal moeten worden
zekergesteld dat de leden een goede afspiegeling zijn van de
samenleving. De deelnemers zullen een billijke vergoeding
ontvangen.

Tekst 2

Toelichting
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2.1.2. Gelote burgerraden
De JD is voorstander van een gelote burgerraad op elk
bestuurlijk niveau. De raad verkleint de kloof tussen de burger
en de politicus, de raad kan impasses bij moeilijke dossiers
impasses doorbreken en de raad zorgt voor meer
burgerparticipatie. De JD is voorstander van een gelote raad,
waarbij de leden geloot worden onder de bevolking. Dit orgaan
zal over zeer specifieke problemen voorstellen doen.
Een nationale burgerraad zal in werking treden, wanneer
minimaal 76 Tweede Kamerleden hierom vragen, of wanneer
300.000 handtekeningen zijn opgehaald door een (actie)groep.
De nationale burgerraad zal uit 100 leden bestaan en zij zullen
geloot worden onder de gehele bevolking. De eindbesluiten van
de raad moeten worden omgezet in wetgeving. Ook op lokaal en
regionaal niveau kunnen burgerraden ingeschakeld worden. Het
aantal leden is hier afhankelijk van de grootte van de gemeente
of provincie. Burgers worden in principe aangemeld, tenzij ze
uitdrukkelijk aangeven niet mee te willen doen. Via zo veel
mogelijk variabelen zal moeten worden zeker gesteld dat de
leden een goede afspiegeling zijn van de samenleving. De
deelnemers zullen een billijke vergoeding ontvangen.

Sinds afgelopen wintercongres is de JD voorstander van een
nationale burgerraad. Wij dienen, na overleg te hebben gehad
met de landelijke werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur,
een amendement op hun eerdere toevoeging in. Je kunt immers
burgerraden op veel meer niveaus dan alleen nationaal
gebruiken. Vandaar deze kleine wijziging, die ook de titel van de
paragraaf aanpast. Nog even de voordelen op een rijtje:
Betrokkenheid van de burger wordt groter, vooral door de
representatie van verschillende groepen mensen in de
burgerraad. Impasses bij moeilijke dossiers kunnen doorbroken
worden en besluiten krijgen zo meer draagvlak. Het vergroot de
kwaliteit van besluitvorming en versterkt het vertrouwen in de
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democratie. Goede voorbeelden komen uit IJsland, Ierland en
België.

AMPP02

Dum vivunt in rem publicam!

Onderwerp

Koningshuis

Indiener(s)

[JD Fryslân] Jeroen Bos, Janne Dam

Woordvoerder

Yoël Mahabier

Betreft:

Hoofdstuk 2.2 LPP

Type:

Vervangen

Tekst 1

De Jonge Democraten zijn van mening dat het huidige stelsel,
een constitutionele
monarchie met een parlementair stelsel, in orde is. Het stelsel
hoeft niet gewijzigd te
worden. Wel is het onwenselijk dat de Koning diens positie
gebruikt om politieke
invloed uit te oefenen.

Tekst 2

De Jonge Democraten zijn van mening dat het huidige stelsel,
een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel,
moet worden hervormd tot een
parlementaire republiek. Het koningshuis is verouderd en past
niet binnen een
democratische rechtstaat. Daarom pleit de Jonge Democraten
voor afschaffing van
het koningshuis.

Toelichting

Aangenomen tijdens de AAV.

AMPP03

Free burgers

Onderwerp

Onderwijsvrijheid bij burgerschapsopdracht

Indiener(s)

[JD Amsterdam] Jeffrey Eelman, Isa Luiten

Woordvoerder

Maarten Poirot

Betreft:

3.1.6. Overheid

Type:

Toevoegen

Tekst 1

Tekst 2
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De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief
aanleren van kennis en vaardigheden, ook hebben scholen
een burgerschapsopdracht. Bij burgerschap staat het (leren)
functioneren in de democratische rechtsstaat centraal. De
Jonge Democraten zijn van mening dat uit deze opdracht de
vrijheid van onderwijs beperkt binnen de grenzen van de
overige artikelen van de grondwet.
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•

•

•
Toelichting

•

•

Het funderend onderwijs heeft een
burgerschapsopdracht. Bij burgerschap staat het
(leren) functioneren in de democratische
rechtsstaat centraal.
Naar aanleiding van het noodgedwongen
onderduiken van leraren na het tonen van
Mohammed-cartoons is een wet¹ aangenomen die
de burgerschapsopdracht verheldert en een meer
verplichtend karakter geeft. Leerlingen leren hierbij
leven met artikel 7: vrijheid van meningsuiting.
Een ander incident was het ondertekenen van de
Nashville verklaring door reformatorische scholen.
Ondanks dat dit in strijd is met artikel 1: gelijke
behandeling, is het leven met dit artikel niet
opgenomen in de wet ter verduidelijking van de
burgerschapsopdracht.
Uit de burgerschapsopdracht die scholen hebben
volgt dat de vrijheid van onderwijs (art 23) nooit
andere artikelen kan overstijgen, omdat hiermee
een tekort wordt gedaan aan de maatschappelijke
voorbereiding van leerlingen.
¹Wet Verduidelijking van de burgerschapsopdracht
aan scholen in het funderend onderwijs

AMPP04

Innoveren? Dan uitkeren!

Onderwerp

3% van het BBP naar de wetenschap

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap]

Woordvoerder

Jan Willem het Lam

Betreft:

4.1.3. Innovatie

Type:

Vervangen

Tekst 1

Om niet achterop te raken, maar juist te excelleren, moet
Nederland minimaal 2% van het BBP investeren in R&D.

Tekst 2

Om niet achterop te raken, maar juist te excelleren, moet
Nederland minimaal 3% van het BBP investeren in R&D.

Toelichting

Tijdens ALV 88 is een motie aangenomen waarin wij pleiten
voor de besteding van 3% van ons BBP aan R&D. Het huidige PP
laat nog ruimte om onder die 3% te blijven. Daarom is het
belangrijk om via dit amendement de boodschap van het PP en
de motie gelijk te trekken.

AMPP05

Wel zo consistent

Onderwerp

Belasting

Indiener(s)

[Werkgroep Economie]

Woordvoerder

Lars Gerrits

Betreft:

4.2.7 vermogensbelasting

Type:

Schrappen

Tekst 1

Schrap: ''De eigen woning'' t/m ''niet negatief worden''

Tekst 2

Toelichting
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De vermogensbelasting op eigen huis wordt vervangen door de
grondewaardebelasting. Deze wordt voorgesteld per apart
amendement.
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AMPP06

De grondwaardebelasting

Onderwerp

belasting

Indiener(s)

Werkgroep Economie, Werkgroep Ruimte & Mobiliteit

Woordvoerder

Mathijs Kramer

Betreft:

Tekst 2

Toelichting

We stellen hier een radicaal nieuwe manier van het belasten van
grondwaarde voor aan het congres als deel van de JD visie op
wonen.

4.2 Belastingstelsel

AMPP07

Lastige lasten

Type:

Toevoegen

Onderwerp

Wonen

Indiener(s)

Werkgroep Economie, Werkgroep Ruimte & Mobiliteit

Woordvoerder

Lars Gerrits

Betreft:

4.5 woningmarkt

Type:

Toevoegen

Tekst 1

Tekst 1

Toevoegen na 4.2.7:
4.2.8 Grondewaardebelasting
De Jonge Democraten zijn voor het invoeren van een belasting
op de toename van de waarde van grond. Grondwaardestijging
komt vooral voort uit publieke investeringen in de ruimtelijke
omgeving, en nauwelijks uit investeringen op de kavel zelf.
Daarom vinden de Jonge Democraten het rechtvaardig om
stijging van deze waarde jaarlijks te belasten. Grondbezit is een
bron van vermogensongelijkheid en deze belasting kan die
ongelijkheid aanpakken. Een tweede doel is het voorkomen dat
speculanten op de woningmarkt slapend rijk worden van
woningen als investeringsobject. Daartoe wordt de WOZwaarde gesplitst tussen de waarde van de bebouwing en de
grond waarop deze staat. Over de waarde van de grond wordt
jaarlijks een percentage belasting betaald dat toeneemt met de
waarde van de grond die een huishouden bezit. Over
gerealiseerde veranderingen aan de opbouw wordt het
marginale tarief van box 1 aan belasting betaald: deze
investeringen ‘in stenen’ zijn immers wel gewenst.
Waardedalingen tot 50.000 euro kunnen ook worden
afgetrokken om het macro-economische effect van
huiswaardedalingen te beperken: zo zorgen we ervoor dat onze
economie niet over de kop gaat wanneer woningen onder water
komen te staan.

Toevoegen tussen: ''een verplaatsbare woning'' en '' de Jonge
Democraten'': De Jonge Democraten zijn voorstander van een
woningmarktbeleid dat de ene woonvorm niet over de andere
bevoordeelt. Het is niet wenselijk dat woonlasten voor
koopwoningen en huurwoningen te ver uit elkaar lopen als
gevolg van overheidsbeleid.

Tekst 2
Toelichting
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AMPP08

Goedkoop is duurkoop

Onderwerp

Wonen
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Indiener(s)

[Werkgroep Economie] [Werkgroep Ruimte & Mobiliteit]

Woordvoerder

Thomas Herder

Betreft:

4.5.1 Koopmarkt

Type:

Vervangen

Tekst 1

''Een goed functionerende '' t/m ''de vrije huursector''

Tekst 2

overheid de grond onder een woning koopt en aan de bewoners
verpacht. Dit verlaagt de prijs van de woning en geeft
gemeenten bovendien een extra inkomstenbron. Daarnaast
vinden de Jonge Democraten dat coöperatieve vormen van
woningontwikkeling, zoals wooncoöperaties en CPO-projecten,
bevorderd moeten worden.

Een goed functionerende koopmarkt is volgens de Jonge
Democraten vooral een stabiele markt waarin woningen
waardevast blijven en niet almaar duurder worden. De Jonge
Democraten zien de voordelen van het eigen woningbezit, maar
willen dit niet koste wat kost stimuleren. De
hypotheekrenteaftrek zorgt ervoor dat aflossen van schuld
minder voordelig is en werkt prijsopdrijvend. De Jonge
Democraten vinden dat aflossen weer de norm moet worden en
hekelen het rondpompen van geld.
De fiscale aftrek van de hypotheekrente dient dan ook volledig
te worden afgeschaft. Het geld dat hierdoor vrijkomt dient te
worden gebruikt om de overdrachtsbelasting af te schaffen. Om
de woningvoorraad versneld te verduurzamen willen de Jonge
Democraten deze investeringen wél fiscaal bevoordelen.
Om het risico voor degene die de hypotheek aangaat te
beperken pleiten de Jonge Democraten op termijn voor een
maximale ‘Loan to Value’ van 90%. Dit betekent dat maximaal
90% van de woningwaarde gefinancierd kan worden met een
hypotheek. Dit is alleen realistisch indien er een substantieel
groter aanbod is in de vrije huursector. Ook vinden de Jonge
Democraten het onwenselijk dat er grote sommen geld
belastingvrij geschonken kan worden bij de aankoop van een
huis, dit vergroot namelijk ongelijkheid op de woningmarkt.
Tenslotte vinden de Jonge Democraten dat het gebruik van
sociale koop door huishoudens met een laag inkomen bevorderd
moet worden. Dat kan bijvoorbeeld door duo-koop, waarbij de

Toelichting

Een update van het politiek programma op het gebied van de
koopmarkt als deel van een bredere visie op wonen.

AMPP09

De huur is te duur #1

Onderwerp

Wonen

Indiener(s)

[Werkgroep Economie] [Werkgroep Ruimte & Mobiliteit]

Woordvoerder

Mathijs Kramer

Betreft:

4.5.2. Sociale Huursector

Type:

Vervangen

Tekst 1

‘’De Jonge Democraten’’ t/m ‘’Alleen aan kan’’

Tekst 2
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De Jonge Democraten vinden dat het de taak is van de overheid
om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen of een
moeilijke sociale positie van goede huisvesting worden
voorzien. De kerntaak van woningcorporaties is zorgdragen
voor het woningaanbod in de sociale huursector. Wanneer een
woningcorporatie te ver van de kerntaak afwijkt moet de
overheid kunnen ingrijpen. Corporaties hebben ook een
verantwoordelijkheid om de leefbaarheid in wijken met veel
sociale huur te verbeteren door samen met de gemeente en
maatschappelijke organisaties zoals de verenigingen en
buurtinitiatieven de wijk in te richten tot een duurzaam
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leefklimaat. Om uitstroom van sociale huurwoningen te
voorkomen willen de Jonge Democraten dat de WOZ-waarde
niet langer wordt meegenomen in het
woningwaarderingsstelsel voor de sociale huursector.
Om ervoor te zorgen dat woningcorporaties deze taak naar
behoren kunnen uitvoeren dienen ze over voldoende financiële
middelen te beschikken. De Jonge Democraten vinden daarom
dat de verhuurderheffing moet worden afgeschaft, maar zijn
geen voorstander van direct financieel ondersteunen.
De Jonge Democraten pleiten voor meer mogelijkheden voor
huurders om de sociale huurwoning te kopen. De Jonge
Democraten zijn daarnaast voorstander van een beperkte
regionale flexibilisering van het huurniveau voor nieuwbouw in
de sociale sector, zodat woningcorporaties meer ruimte kunnen
krijgen in gebieden waar de markt de woningnood niet alleen
aan kan.
Toelichting

Een update van het politiek programma in lijn met een bredere
visie op wonen.

AMPP10

De huur is te duur #2

Onderwerp

Wonen

Indiener(s)

[Werkgroep Economie] [Werkgroep Ruimte & Mobiliteit]

Woordvoerder

Mathijs Kramer

Betreft:

4.5.3 Vrije huursector

Type:

Vervangen

Tekst 1

Het aandeel huurwoningen'' t/m ''winkels en kantoorpanden''

Tekst 2

Toelichting
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Het aandeel huurwoningen in de vrije sector in Nederland is
klein, zeker als we dit vergelijken met onze buurlanden. Door
het subsidiëren van de koopmarkt met de
hypotheekrenteaftrek en het stimuleren van de sociale
huursector met de huurtoeslag is het middensegment op de
vrije huursector gemarginaliseerd. Een grote vrije huursector is
belangrijk voor de doorstroming op de woningmarkt en past in
een samenleving waar flexibiliteit steeds noodzakelijker wordt.
De Jonge Democraten vinden daarom dat de overheid de bouw
van huurwoningen boven de sociale huurgrens moet stimuleren,
zodat het voor vastgoedondernemers, pensioenfondsen en
institutionele beleggers aantrekkelijker wordt te investeren.
Bovendien moet het aantrekkelijker gemaakt worden voor
woningcorporaties om hierin een rol te spelen. Deze partijen
moeten worden betrokken bij planontwikkeling. Gemeenten
moeten flexibeler omgaan met bestemmingsplannen. Op die
manier wordt het makkelijker om woningen te splitsen en
woningen te creëren boven winkels en kantoorpanden.
Het woningwaarderingsstelsel kan ook in de vrije sector
bijdragen aan de transparantie van de huurmarkt, bijvoorbeeld
door huurders inzicht te bieden in de ‘objectieve’ waarde van de
woning ten opzichte van de marktwaarde op basis van de WOZwaarde. Ook moet de huurcommissie ingeschakeld kunnen
worden bij conflicten in de vrije sector.
Drie wijzigingen worden voorgesteld: de rol van
woningcorporaties in het bouwen van middenhuur wordt
benoemd; het woningwaarderingsstelsel wordt uitgebreid
(zonder bindend effect); de rol van de huurcommissie wordt
uitgebreid.
De tweede wijziging dient om huurders en gemeenten beter
inzicht te geven in de mate waarin de prijs wordt gedreven door
locatie-effecten (ten opzichte van eigenschappen van de woning
zelf, zoals vloeroppervlak en faciliteiten). De derde wijziging
dient om huurders en verhuurders de mogelijkheid te geven
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laagdrempelige toegang tot het recht in hun contracten op te
nemen.

AMPP11

Geen studenten in tenten

Onderwerp

Wonen

Indiener(s)

Werkgroep Economie, Werkgroep Ruimte & Mobiliteit

Woordvoerder

Lars Gerrits

Betreft:

4.5.4. Studentenhuisvesting

Type:

Vervangen

Tekst 1

De Jonge Democraten'' t/m ''als passende startershuisvesting''
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Tekst 2

De Jonge Democraten vinden het belangrijk dat er voldoende
huisvesting is op de plek waar studenten onderwijs genieten.
Deze huisvesting dient betaalbaar te zijn zonder huursubsidie
en aan te sluiten bij wensen van studenten. Het is daarbij
noodzakelijk dat gemeenten in overleg met
onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters,
woningcorporaties voldoende ruimte creëren om
studentenhuisvesting te realiseren. Een zogeheten “kamerstop”,
een algehele stop op het afgeven van vergunningen voor
verkamering door de gemeente, past hier niet bij. Om
doorstroming na de studententijd te bevorderen, is het
wenselijk dat studieschulden op een eerlijkere manier worden
meegenomen in hypotheekbeoordeling. Daarnaast zal de vrije
sector gestimuleerd moeten worden om meer studio’s en
tweekamerappartementen aan te bieden als passende
startershuisvesting. Om extra woonruimte te realiseren kan
ingezet worden in het bijbouwen van prefab
studentenhuisvesting of het omzetten van leegstaande
kantoorruimte naar studentenwoningen. Ook moet er omwille
van efficiënt ruimtegebruik minder ingezet worden op de
nieuwbouw van studio’s voor studenten en meer op student
studentenkamers met gedeelde faciliteiten. Betere handhaving
op bestaande regels is gewenst om studenten te beschermen
tegen malafide huisbazen en ondermaatse kwaliteit van de
woonruimte

Toelichting

Vernieuwd en verbeterd stuk over studentenhuisvesting

AMPP12

Positieve uitzondering

Onderwerp

Positieve discriminatie

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap]
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Woordvoerder

Jan Willem het Lam

AMPP13

Zorgen om de jeugdzorg

Betreft:

Diversiteit & participatie: introductietekst

Onderwerp

Jeugdzorg

Type:

Vervangen
Indiener(s)

Tekst 1

De overheid dient alle vormen van discriminatie actief te
bestrijden en te vermijden. Daarmee bedoelen we tevens
positieve discriminatie, om gelijke kansen in de maatschappij te
waarborgen

[Werkgroep Volksgezondheid, Welzijn en Sport]
Naomi Seldenthuis, Luc van Ginneken, Bridget Baker, Katinka
Wesseling, Raven Hessels, Merel Roos, Miguel Overzier, Derk
Beemer, Sara D'haene

Woordvoerder

Naomi Seldenthuis

Betreft:

Politiek Programma hoofdstuk 8: Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, paragraaf 8.4.3

Type:

Vervangen

Tekst 1

De rijksoverheid moet extra ondersteuning bieden aan
gemeenten bij uitzonderlijk dure, intensieve en complexe
zorgvragen waarvoor de gemeenten de financiële lasten niet
kunnen dragen.

Tekst 2

De Jonge Democraten zijn voorstander van decentralisatie in de
jeugdzorg en ouderenzorg. Gemeenten staan namelijk dichter
bij hun inwoners dan de nationale overheid. Zo kunnen
orthopedagogen op scholen en wijkteams de behoeften en
sociale netwerken van zorgvragers eerder en beter inschatten.
De Jonge Democraten erkennen dat deze taken voor kleine
gemeenten soms moeilijk uit te voeren zijn. Om de kwaliteit van
zorg te waarborgen, zijn de Jonge Democraten daarom
voorstander van regionale netwerken waarin structureel
overlegd kan worden tussen gemeenten om problemen,
verbeteringen en successen uit te wisselen. Echter, weinig
voorkomende jeugdzorg dient gecentraliseerd te worden, want
veel gemeenten beschikken niet over de benodigde expertise en
financiële middelen.

Tekst 2

Toelichting

De overheid dient discriminatie actief te bestrijden en te
vermijden. Positieve discriminatie is alleen te billijken wanneer
elke andere aanpak aantoonbaar niet geresulteerd heeft in
afdoende kansengelijkheid en alleen als tijdelijke maatregel.
In sommige delen van de maatschappij, bijvoorbeeld de
wetenschap en de top van het bedrijfsleven, lukt het niet om
zonder positieve discriminatie een evenredige afspiegeling van
de maatschappij te verwezenlijken. Dit komt niet omdat er geen
geschikte kandidaten zijn, maar simpelweg omdat zij bewust of
onbewust de kans niet krijgen. Neem bijvoorbeeld de
wetenschap. Bij universitaire (hoofd)docenten is het percentage
mannen en vrouwen nog redelijk gelijk verdeeld (58% om 42%).
Een positie hoger, bij de hoogleraren, is dat opeens helemaal
niet meer het geval (72% om 28%).
https://www.dub.uu.nl/nl/analyse/lees-deze-negenmisvattingen-en-je-bent-voor-genderquota
Positieve discriminatie is misschien een paardenmiddel en lijkt
in te druisen tegen onze kernwaardes, maar is soms helaas echt
nodig om gelijke kansen te garanderen. Gelijke kansen zijn dan
weer precies datgene waar de JD voor strijdt.
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Toelichting

De gedachte achter de decentralisatie van de jeugdzorg naar de
gemeenten was dat deze dichter bij de kinderen staan dan de
Staat en dus beter in staat zouden zijn zorg op maat te leveren.
In het geval van lichte en middelzware jeugdzorg werkt dit ook
goed. Echter, volgens de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie, gaan gemeenteambtenaren, zonder inhoudelijk
kennis van de geestelijke gezondheidszorg, vanwege financiële
redenen, op de stoel van de behandelaar zitten. Om deze
afhankelijkheid te doorbreken willen zij de specialistische ggz
regionaal of landelijk organiseren.

Tekst 2

Mensen met een geestelijke ziekte kunnen beslissen tot
euthanasie, tenzij zij hiervoor wilsonbekwaam zijn door hun
geestelijke ziekte. Bij mensen met dementie die niet meer
wilsbekwaam zijn om zelf de keuze voor euthanasie te maken,
kan alleen nog op basis van een eerder wilsbekwaam verzoek
euthanasie worden uitgevoerd.

Toelichting

Wilsbekwaamheid gaat altijd over een bepaalde beslissing.
Iemand met een psychiatrische aandoening kan bijvoorbeeld
niet wilsbekwaam om zijn om te beslissen over medicatie
inname, maar wel wilsbekwaam over wat hij of zij wil eten en
drinken. Het is daarom nodig om expliciet op te nemen dat het
gaat over de beslissing voor euthanasie. Mensen met een
psychiatrische aandoening of dementie wilsonbekwaam
noemen is onjuist en kan stigmatiserend voelen. Wel is het
belangrijk dat de Jonge Democraten een duidelijk standpunt
innemen over de mogelijkheid van euthanasie bij mensen met
een geestelijke aandoening of dementie.

AMPP15

Actieve levensbeëindiging bij kinderen

Onderwerp

Actieve levensbeëindiging bij kinderen

AMPP14

Euthanasie bij mensen met een geestelijke ziekte of dementie

Onderwerp

Euthanasie bij mensen met een geestelijke ziekte of dementie

Indiener(s)

[werkgroep Volksgezondheid, Welzijn en Sport] Lavendel
Afriyie-Addai, Raven Hessels, Katinka Wesseling, Bridget Baker,
Derk Beemer, Katinka Gerrits, Luc van Ginneken, Merel Roos,
Miguel Overzier, Naomi Seldenthuis, Sara D’Haene

Woordvoerder

Katinka Wesseling

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - paragraaf 8.4.6
levensbeëindiging

Type:

Vervangen

Indiener(s)

Tekst 1

Daarnaast vinden de Jonge Democraten dat het hebben van een
psychiatrische aandoening of dementie niet per definitie hoeft
te leiden tot wilsonbekwaamheid.

[werkgroep Volksgezondheid, Welzijn en Sport] Lavendel
Afriyie-Addai, Raven Hessels, Katinka Wesseling, Bridget Baker,
Derk Beemer, Katinka Gerrits, Luc van Ginneken, Merel Roos,
Miguel Overzier, Naomi Seldenthuis, Sara D’Haene

Woordvoerder

Katinka Wesseling

Betreft:

Resolutie Volksgezondheid, Welzijn en Sport - paragraaf 8.4.6
levensbeëindiging

Type:

Vervangen
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Tekst 1

Tekst 2

Pasgeborenen en kinderen kunnen in zeldzame gevallen
ondraaglijk lijden. Soms is dit lijden zo ernstig dat artsen, ouders
en indien mogelijk het kind in samenspraak kunnen kiezen voor
euthanasie.

Woordvoerder

Annabel Broer

Betreft:

PP hoofdstuk Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, 9.4.1

Type:

Vervangen

Tekst 1

Schrap: 9.4.1. Veeteelt
De Jonge Democraten zien de zeer lage prijs voor vleesproducten
als een van de belangrijkste krachten in de milieuproblemen
rondom de Nederlandse bio-industrie. De Jonge Democraten
pleiten daarom met ‘de vervuiler betaalt’ voor een eerlijke prijs
voor vleesproducten, door de milieuschade te betrekken in de
prijs. De huidige veehouderijsector moet streven naar de meest
diervriendelijke manier van produceren waarin ook duurzame
innovaties centraal staan. Echter, er moet worden gestreefd naar
een zo laag mogelijk gebruik van dierlijke producten vanwege de
grote milieu-impact. De Jonge Democraten zijn van mening dat
het gebruik van antibiotica in de veehouderij moet worden
teruggedrongen omwille van de volksgezondheid. Het toedienen
van antibiotica aan gezonde dieren moet niet worden toegestaan
binnen de EU. Voor geïmporteerd vlees zouden dezelfde
standaarden moeten gelden. Het gebruik van antibiotica ter
genezing van ziekte moet mogelijk blijven. Een onderdeel van
veeteelt is aquatische veeteelt. Door overbevissing ontstaat er
veel milieuschade en dreigen vissoorten uit te sterven. Kweekvis
is een goed alternatief, zolang daarbij rekening gehouden wordt
met de negatieve effecten zoals fosfaatvervuiling, dierenleed,
overmatig antibioticagebruik en de kwaliteit van de vis. Door
kweekvisserij goed in te richten, is het mogelijk om circulair te
produceren en heeft daarom volgens de Jonge Democraten de
voorkeur heeft ten opzichte van traditionele visserij.

Pasgeborenen en kinderen kunnen in zeldzame gevallen
ondraaglijk lijden. Soms is dit lijden zo ernstig dat artsen, ouders
en indien mogelijk het kind in samenspraak kunnen kiezen voor
actieve levensbeëindiging. Een leeftijd jonger dan 12 jaar of
wilsonbekwaamheid bij het kind sluit actieve levensbeëindiging
niet uit.
Alleen indien patiënten zelf weloverwogen kunnen kiezen voor
levensbeëindiging, wordt gesproken van euthanasie. Kinderen
zijn niet altijd in staat om een weloverwogen keuze te maken,
dus spreken we hier van actieve levensbeëindiging.

Toelichting

In Nederland mag een euthanasieverzoek alleen uitgevoerd
worden bij kinderen vanaf 12 jaar. In België is euthanasie onder
12 jaar mogelijk, maar alleen als het kind wilsbekwaam is voor
deze beslissing.
Daarom is het belangrijk dat in het politiek programma expliciet
wordt opgeschreven dat de Jonge Democraten vinden dat bij
kinderen jonger dan 12 jaar die wilsonbekwaam zijn voor deze
beslissing, actieve levensbeëindiging ook mogelijk moet zijn.

AMPP16

Elke dag melk en vlees bij het diner? Zorg dan in ieder geval goed
voor het vee!

Onderwerp

Dierenehtiek

Indiener(s)

Werkgroep filosofie, werkgroep duurzaamheid
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Tekst 2

Vervang door: 9.4.1. Bio-industrie
De bio-industrie levert een aanzienlijke bijdrage aan milieuschade
en dierenleed. Daarom moet worden gestreefd naar zo weinig
mogelijk gebruik van dierlijke producten. De Jonge Democraten
zien daarbij een rol voor de overheid weggelegd bij het
aanmoedigen van een plantaardige levensstijl. De Jonge
Democraten zien de zeer lage prijs voor vleesproducten als een
van de belangrijkste krachten in de dierenwelzijns- en
milieuproblemen binnen de Nederlandse bio-industrie. De Jonge
Democraten pleiten daarom met ‘de vervuiler betaalt’ voor een
eerlijke prijs voor dierlijke producten. Milieuschade en het
dierenwelzijn worden daarmee betrokken in de prijs van
producten. Hierdoor zal een dierlijk product dat met veel
dierenleed en milieuschade tot stand is gekomen duurder worden.
De Jonge Democraten zijn ervan overtuigd dat de huidige
veehouderijsector daardoor zal streven naar de meest
diervriendelijke manier van produceren, waarin ook duurzame
innovaties centraal staan. Opbrengsten van
duurzaamheidsheffingen kunnen geïnvesteerd worden in
innovatie of het ongedaan maken van toegebrachte schade.
Voorbeelden hiervan zijn ontwikkeling van hoogwaardige
plantaardige voeding en het verwijderen van fosfaten en nitraten
uit water. Innovatie in vleesproductie moet niet beperkt blijven
tot het veranderen van methoden in de veeteelt, maar bevat ook
vleesalternatieven als plantaardig vlees en kweekvlees.
Verder vinden de Jonge Democraten dat het gebruik van
antibiotica in de veehouderij moet worden teruggedrongen
omwille van de volksgezondheid. Het gebruik van antibiotica ter
genezing van ziekte is wel wenselijk. Om verschuiving van
milieuschade en dierenleed naar het buitenland te voorkomen
moeten dezelfde dierenwelzijn- milieu- en antibioticastandaarden
gelden voor geïmporteerde dierlijke producten en moet gestreefd
worden naar dezelfde hoge standaard binnen de hele EU.
Tot slot valt aquatische veeteelt ook onder de bio-industrie. Door
overbevissing ontstaat er veel milieuschade en dreigen vissoorten
uit te sterven. Kweekvis is een goed alternatief, zolang daarbij

rekening gehouden wordt met de negatieve effecten zoals
fosfaatvervuiling, dierenleed, overmatig antibioticagebruik en de
kwaliteit van de vis. Door kweekvisserij goed in te richten, is het
mogelijk om circulair te produceren en heeft daarom volgens de
Jonge Democraten de voorkeur heeft ten opzichte van
traditionele visserij.
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Toelichting

In de nieuwe tekst is meer aandacht voor het beperken van
dierenleed en wordt meer nadruk gelegd op de wenselijkheid van
een plantaardige levensstijl. Concreet pleiten we voor (i) het
opnemen van dierenleed in de prijs van producten (meer
dierenleed = duurder product), (ii) het investeren van de
opbrengsten in het beperken van dierenleed, milieuschade en het
ontwikkelen van plantaardige voeding en (iii) de
dierenwelzijnseisen ook laten gelden voor geïmporteerde
producten.

AMPP17

Dubbelop is niet top

Onderwerp

Dierenethiek

Indiener(s)

Werkgroep duurzaamheid, werkgroep filosofie

Woordvoerder

Annabel Broer

Betreft:

PP hoofdstuk Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, 9.5.5

Type:

Schrappen
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Tekst 1

9.5.5
Jacht voor populatiebeheer en in beperkte mate voor
gewasbescherming en onder strenge voorwaarden voor
plezierjacht staan de Jonge Democraten toe. Een jager moet
gecertificeerd zijn. Daarvoor moet een jager kennis hebben van
wild en doeltreffend kunnen schieten, om onnodig dierenleed te
voorkomen. Voor de sportvisserij is een visvergunning verplicht,
waarmee aangetoond kan worden dat de houder op bepaalde
tijden in bepaalde wateren mag vissen, om overbevissing te
voorkomen.

Tekst 2

P.s. Ik ben even vergeten wat de preieze titels waren van de
vorige twee amendementen, dus evt moet de toelichting nog
een klein beetje worden aangepast naar de juiste titels

Toelichting

Wanneer AMPP ‘Dierenrechten doen mee in ons PP’ en ‘Een
glas melk en stuk vlees bij je diner? Zorg dan in ieder geval goed
voor je vee’ worden aangenomen, is dit deel van het hoofdstuk
overbodig. Indien deze amendementen echter niet worden
aangenomen zullen de indieners dit amendement intrekken.

AMPP18

Dieren tellen mee in ons PP

Onderwerp

Dierenethiek

Indiener(s)

Werkgroep duurzaamheid, werkgroep filosofie

Woordvoerder

Annabel Broer

Betreft:

PP hoofdstuk Milieu, Energie, Voedsel en Agricultuur, na 9.5

Type:

Toevoegen

9.6 Dierenwelzijn
De Jonge Democraten zijn aanhangers van het eco-centralisme,
oftewel, de mening dat de mens niet boven de natuur staat,
maar dat de mens als een onderdeel van de natuur gezien wordt.
Daardoor moet niet alleen de mens, maar het hele ecosysteem
centraal staan in beleidskeuzes. Voor de omgang met dieren
betekent dit dat de Jonge Democraten willen dat de intrinsieke
waarde van dieren erkend wordt, mede door het wettelijk
vastleggen van dierenrechten. Het staat voorop dat dieren niet
mogen worden behandeld als product of als entertainment.
Tegelijk staan de Jonge Democraten voor een liberale
samenleving, waarin de overheid geen verplichtingen op kan
leggen over het volgen van een vegetarische of veganistische
levensstijl of het houden van dieren.

Tekst 1
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In de praktijk betekent dit dat de Jonge Democraten een
respectvolle relatie met dieren voorstaan, waarbij dierenleed
verder wordt teruggedrongen en een minimale levensstandaard
wordt gegarandeerd voor dieren. De JD wil het welzijn van
wilde dieren, dieren in de veeteelt en dieren in andere vormen
van gevangenschap bevorderen, waarbij dieren zoveel mogelijk
natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Er kan alleen een
uitzondering worden gemaakt op deze natuurlijk gedragseis
indien het gaat om het beschermen van een individueel dier of
een diersoort, of wanneer er geen andere optie is voor
maatschappelijk zeer relevant wetenschappelijk onderzoek. De
bewijsplicht voor het vertonen van natuurlijk gedrag ligt bij de
dierhouders zelf.
Bij het tentoonstellen van dieren staat de waardigheid van het
dier voorop. Het tentoonstellen van dieren voor enkel vermaak
is daardoor niet toegestaan. Dierentuinen of opvanglocaties
met een duidelijk educatieve aard, of waarin fokprogramma's of
het genezen van (een) dier(en) centraal staan, mogen de dieren
wel tonen aan publiek.
Jacht is alleen toegestaan voor het beschermen van het
ecosysteem of indien er geen diervriendelijkere methode is voor
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plaagdierbestrijding. Plezierjacht en sportvisserij zijn dus niet
toegestaan. Een jager moet gecertificeerd zijn, zodat hij kennis
heeft van wild en jachtmethodes en zodoende doeltreffend kan
jagen. Hij moet daarbij altijd kiezen voor de optie die het minste
dierenleed en schade aan het milieu veroorzaakt.
Tekst 2

Toelichting

Vorig congres zijn na een discussie drie moties (PM22, PM26 en
PM30) over dierenwelzijn aangenomen. Om de kern van deze
moties in onze bredere visie op te nemen is dit amendement
geschreven. Er is bewust voor gekozen om bij dieren in de bioindustrie het slachtverbod (uit PM26) niet over te nemen, en in
plaats daarvan te focussen op natuurlijk gedrag mogelijk maken.
Deze wijziging is doorgevoerd omdat dit de consensus van de
discussie leek te zijn op het congres. Natuurlijk gedrag mogelijk
maken betekent dat dieren hetzelfde gedrag kunnen vertonen
als hun natuurlijke soortgenoten.

AMPP19

Bouwe bouwe bouwe!

Onderwerp

10.2.1 Ruimtelijk beleid

Indiener(s)

Werkgroep Ruimte & Mobiliteit

Woordvoerder

Stijn Wenders

Betreft:

Het vaststellen van [...] tot de mogelijkheden.

Type:

Vervangen

Tekst 1
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Het vaststellen van concrete plannen moet zo dicht mogelijk bij
de burger gebeuren. Het is dan ook goed dat gemeenten leidend
zijn bij het maken van omgevingsplannen. Tegelijkertijd hebben
de Rijksoverheid en de provincies een belangrijke taak bij het
vaststellen en beschermen van de hoofdlijnen van het ruimtelijk
beleid. Dit geldt in het bijzonder wanneer de problematiek zich
op hoger niveau afspeelt, zoals bij krimp in de regio. De Jonge
Democraten zien een versoepeling van regelgeving in de
ruimtelijke ordening als een goede ontwikkeling. Door minder
rigide te kijken naar ruimtelijke vraagstukken ontstaan er meer
mogelijkheden voor ontwikkelingen, hergebruik en
burgerinitiatieven. De algehele uitkomst van een plan zou
maatgevend moeten zijn, voor individuele gevallen zou de
gemeente een uitzondering moeten kunnen maken. Bij het
vaststellen van nieuw beleid moet ruimte zijn voor participatie
en inspraak. Er moet voor worden gewaakt dat niet enkel met
degenen die op komen dagen rekening wordt gehouden, zeker
als het gaat om het maken van uitzonderingen. De
gemeenteraad heeft hierin een belangrijke controlerende rol.
Ruimtelijk beleid dient zich volgens de Jonge Democraten
daarnaast te richten op een zo effectief mogelijk gebruik van de
beschikbare ruimte. Langdurige leegstand en braakliggende
terreinen zijn onwenselijk voor de aantrekkelijkheid van
gebieden voor zowel bewoners als bezoekers. Het voorkomen
en verminderen daarvan heeft prioriteit en kan worden
gerealiseerd door het toestaan van tijdelijke functies en een
soepele omgang met regelgeving. Grondbeleid moet zich richten
op het stimuleren van grondeigenaren om nieuwe
ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarom moet actief de
samenwerking met ondernemers en bewoners wordt gezocht
bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke visies voor
bestaande wijken. Als de voorgaande maatregelen niet werken,
behoren bouwfasering in omgevingsplannen en verplichte
stedelijke herverkaveling tot de mogelijkheden.
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Tekst 2

De Jonge Democraten zijn voorstander van een
overkoepelende blik op ruimtelijk beleid. De grote
woningbouwopgave is een kans om nationale ruimtelijke
structuren zoals stedelijke netwerken, ov-assen en
natuurgebieden in samenhang te versterken. Hoewel een groot
deel van deze opgave in de bestaande stad kan landen, kan deze
daar niet volledig worden gerealiseerd. De Jonge Democraten
pleiten daarom voor de aanleg van compacte, stedelijke
uitbreidingswijken met een hoge dichtheid die ov-assen kunnen
versterken, zowel binnen als buiten de Randstad. Bouwen
buiten de Randstad versterkt de ruimtelijke samenhang van
Nederland, geeft middelgrote steden meer draagvlak voor
voorzieningen en egaliseert de grote regionale verschillen in de
woningmarkt. Door landbouwgrond in te zetten voor deze
ontwikkelingen kunnen woningbouw en natuurontwikkeling
bovendien hand in hand gaan, en worden ecologische structuren
versterkt. De Rijksoverheid moet daarbij het voortouw nemen
om deze ruimtelijke transformatie in goede banen te leiden.
Door in de bestaande stad minder rigide te kijken naar
ruimtelijke vraagstukken ontstaan er meer mogelijkheden voor
ontwikkelingen, hergebruik en burgerinitiatieven. Langdurige
leegstand en braakliggende terreinen zijn onwenselijk voor de
aantrekkelijkheid van gebieden voor zowel bewoners als
bezoekers. Het voorkomen en verminderen daarvan heeft
prioriteit en kan worden gerealiseerd door het toestaan van
tijdelijke functies en een soepele omgang met regelgeving. Er
moet actief samenwerking met ondernemers en bewoners
worden gezocht bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke
visies voor bestaande wijken. Het vaststellen van ruimtelijke
plannen moet zo dicht mogelijk bij de burger gebeuren. Het is
dan ook goed dat gemeenten leidend zijn bij het maken van
omgevingsplannen. Tegelijkertijd hebben de Rijksoverheid en
de provincies een belangrijke taak bij het vaststellen en
beschermen van de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid.
Bovendien ontbreekt het bij gemeenten vaak aan financiële
middelen om actuele bouwopgaven in goede banen te leiden.

Dit geldt in het bijzonder wanneer de problematiek zich op
hoger niveau afspeelt, zoals bij krimp of woningnood. Lokale
spelers zoals gemeentes, ontwikkelaars en woningcorporaties
zullen nauw samen moeten werken in regioverbanden om de
woningbouwopgave goed uit te voeren. De Rijksoverheid
coördineert de nationale ruimtelijke opgave met deze regionale
verbanden, en stimuleert ontwikkelingen door bij te dragen aan
de benodigde middelen. Hiervoor wordt een Nationaal
Woningbouwfonds opgericht.

Toelichting

Er komt het komende decennium een flinke ruimtelijke opgave
op ons af met de bouw van 1 miljoen woningen, een kans om
Nederland in fysieke zin te transformeren zodat er meer ruimte
ontstaat voor duurzame mobiliteit en natuur. Visie hierop is
essentieel, want het risico dreigt dat we door het rücksichtslos
uitrollen van rijtjeshuizen in vinexwijken alleen maar meer
groen volbouwen en meer autoverkeer creëren.

AMPP20

Nee Stef, Nederland is nog niet af

Onderwerp

10.2.2. Een leefbare omgeving

Indiener(s)

Werkgroep Ruimte & Mobiliteit

Woordvoerder

Stijn Wenders

Betreft:

De Jonge Democraten [...] bij elkaar zitten.

Type:

Vervangen

Tekst 1

60

De Jonge Democraten zijn voorstander van compacte kernen en
een open platteland, met veel ruimte voor natuur en respect
voor het landschap. De landschappelijke kwaliteit van het
platteland neemt immers af door versnippering, doorsnijding en
onderbreking, nieuwe industrieterreinen naast snelwegen
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dragen hier vaak aan bij. De Jonge Democraten willen deze
ontwikkelingen minimaliseren en waar mogelijk voorkomen.
Het is wel belangrijk dat er een goede verbinding is tussen stad
en platteland. De Jonge Democraten vinden het belangrijk dat
iedere inwoner van Nederland makkelijk toegang heeft tot
groen en natuur. De Jonge Democraten realiseren zich dat
Nederland in de komende decennia verder zal verstedelijken en
dat steden groeien. De bevolkingsdichtheid van Nederlandse
grote steden ligt echter nog steeds laag ten opzichte van andere
grote Europese steden. Het idee dat nieuwe bebouwing zoveel
mogelijk binnen bestaand bebouwd gebied wordt gerealiseerd,
wordt van harte door de Jonge Democraten ondersteund. Zo
kunnen OV-knooppunten veel intensiever dan nu worden
bebouwd en zijn er nog voldoende locaties op
bedrijventerreinen beschikbaar die voor herbestemming in
aanmerking komen. Zo worden steden levendiger en blijft
landelijk gebied haar charme behouden. Om de luchtkwaliteit
en leefbaarheid van steden te verbeteren moeten maatregelen
voor groen en luchtkwaliteit in samenhang worden genomen.
De openbare ruimte biedt hiervoor veel kansen. Door
bestrating te vervangen door groen neemt de kans op extreme
hitte af en nemen mogelijkheden tot recreatie toe. Een groenere
openbare ruimte nodigt uit tot verblijven en bewegen. Een
leefbare omgeving is voor de Jonge Democraten een omgeving
waar functiemenging plaatsvindt. Compacte kernen gedijen het
beste wanneer functies, zoals wonen, werken en voorzieningen,
zoveel mogelijk op loop- of fietsafstand van elkaar liggen. In
omgevingsplannen kunnen meerdere functies aan een gebouw
worden toegekend en bij nieuwbouw moet rekening worden
gehouden met de bruikbaarheid van de ruimte voor meerdere
(toekomstige) functies. Dit komt de multifunctionaliteit en
levensduur van gebouwen ten goede. Tegelijkertijd moet
voorkomen worden dat conflicterende functies zoals industrie
en woningen te dicht bij elkaar zitten.

Tekst 2
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Nederland is nog lang niet af. De Jonge Democraten zijn voor
uitbreiding van de bebouwde omgeving om in onder andere de
woningbehoefte te voorzien. Dit mag echter niet ten koste gaan
van de leefomgeving. Compacte kernen en een open platteland,
met veel ruimte voor natuur en respect voor het landschap zijn
daarbij richtinggevende principes. De landschappelijke kwaliteit
van het platteland neemt immers af door versnippering,
doorsnijding en onderbreking, nieuwe industrieterreinen naast
snelwegen dragen hier vaak aan bij. De Jonge Democraten
vinden het belangrijk dat iedere inwoner van Nederland
makkelijk toegang heeft tot groen en natuur, maar realiseren
zich dat Nederland in de komende decennia verder zal
verstedelijken. De bevolkingsdichtheid van Nederlandse grote
steden ligt echter laag ten opzichte van andere grote Europese
steden. Het idee dat nieuwe bebouwing zoveel mogelijk binnen
bestaand bebouwd gebied wordt gerealiseerd, wordt van harte
door de Jonge Democraten ondersteund. Zo kunnen ovknooppunten veel intensiever dan nu worden bebouwd en zijn
er nog voldoende locaties op bedrijventerreinen beschikbaar
die voor herbestemming in aanmerking komen. Stedelijke
uitbreidingen moeten zo compact mogelijk tegen de bestaande
stedelijke structuur worden gebouwd, met een hoge dichtheid
en een focus op duurzame vormen van mobiliteit. Zo worden
steden levendiger en blijft landelijk gebied haar charme
behouden. Om de leefbaarheid en klimaatadaptiviteit van
steden te verbeteren moeten maatregelen voor groen, water en
luchtkwaliteit in samenhang worden genomen. Door
vergroening van de openbare ruimte nemen extreme hitte en
wateroverlast af en nemen mogelijkheden voor recreatie,
ontmoeting en beweging toe. Een leefbare omgeving is voor de
Jonge Democraten ook een omgeving waar functiemenging
plaatsvindt. Compacte kernen gedijen het beste wanneer
functies, zoals wonen, werken en voorzieningen, zoveel mogelijk
op loop- of fietsafstand van elkaar liggen. In omgevingsplannen
kunnen meerdere functies aan een gebouw worden toegekend
en bij nieuwbouw moet rekening worden gehouden met de
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bruikbaarheid van de ruimte voor meerdere (toekomstige)
functies. Dit komt de multifunctionaliteit en levensduur van
gebouwen ten goede. De Jonge Democraten zijn bovendien
voorstander van participatie over de invulling van de openbare
ruimte. De aantallen woningen en programmering van
nieuwbouw mogen hier echter slechts beperkt onderdeel van
uitmaken, omdat lokale belangen op dit punt te vaak loodrecht
tegenover het grotere belang van de woningbouwopgave staan.
Zo heeft iedereen een evenredige stem in het bouwen aan een
leefbaar Nederland.

Toelichting

In Nederland kunnen en moeten we de komende jaren nog
ontzettend veel bouwen. Om dit in goede banen te leiden is visie
nodig op binnen of buitenstedelijk bouwen,
bewonersparticipatie, en de kwaliteit van leven in de nieuw te
bouwen gebieden. Via dit amendement voegen we in lijn met
het JD geluid een aantal zinnen aan de visie op de leefomgeving
toe en geven we aan dat we expliciet moeten bouwen en niet
alleen behouden.

AMPP21

Wonen in je wijk

Onderwerp

10.2.3. Stedelijke diversiteit

Indiener(s)

Werkgroep Ruimte & Mobiliteit

Woordvoerder

Stijn Wenders

Betreft:

Diversiteit op wijk- [...] woonruimte beschikbaar is.

Type:

Vervangen

Tekst 1
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Diversiteit op wijk- en stadsniveau en de bijbehorende
interactie tussen mensen uit verschillende sociaaleconomische
klassen, etnische achtergronden en levensstijlen dragen volgens
de Jonge Democraten bij aan de levendigheid, economische
dynamiek en integratie. Daarnaast zijn de Jonge Democraten
zich ervan bewust dat onderlinge verschillen de oorzaak van
conflict en sociale problematiek kunnen zijn. Mensen die op
elkaar lijken zijn geneigd om elkaar op te zoeken en bij elkaar te
gaan wonen. Hier is op zich niets mis mee, totdat er verregaande
segregatie tussen verschillende groepen plaatsvindt. Hierdoor
ontmoeten verschillende mensen elkaar niet meer, wat
integratie in de weg staat en de leefbaarheid in bepaalde wijken
onder druk kan zetten. Het recept van heterogene wijken met
daarbinnen homogene buurten zien de Jonge Democraten als
kansrijk uitgangspunt. Zo blijft er ruimte voor mensen van
eenzelfde levensstijl om elkaar op te zoeken in een buurt of
straatblok. Tegelijk wordt voorkomen dat er te grote
concentraties op wijk- of stadsniveau ontstaan. Dit laatste kan
gettovorming in de hand werken. Het recept creëert veilige en
stabiele buurten én levendige, dynamische wijken en steden.
Buurten waar deze diversiteit niet tot conflicten leidt, maar
waar dit juist zeer goed gaat, moeten gekoesterd worden.
Gentrificatie, het op sociaal en economisch vlak ontwikkelen
van buurten, wordt gezien als een goede ontwikkeling. Het
verhoogt de kwaliteit van een buurt en leidt tot meer diversiteit.
Daarbij moet wel gezorgd worden dat er ook sociale
huurwoningen en andere betaalbare woonruimte beschikbaar
is.
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Tekst 2

Toelichting

Diversiteit op wijk- en stadsniveau en de bijbehorende
interactie tussen mensen uit verschillende sociaaleconomische
klassen, etnische achtergronden en levensstijlen dragen volgens
de Jonge Democraten bij aan stedelijke levendigheid,
economische dynamiek en integratie. Daarnaast zijn de Jonge
Democraten zich ervan bewust dat onderlinge verschillen de
oorzaak van conflict en sociale problematiek kunnen zijn.
Mensen die op elkaar lijken zijn geneigd om elkaar op te zoeken
en bij elkaar te gaan wonen, en daar is niets mis mee. Wanneer
er echter verregaande segregatie tussen verschillende groepen
plaatsvindt, ontmoeten verschillende mensen elkaar niet meer
en komen integratie en leefbaarheid onder druk te staan. Het
recept van heterogene wijken met daarbinnen homogene
buurten zien de Jonge Democraten als kansrijk uitgangspunt om
stedelijke diversiteit in een goede balans te bewerkstelligen.
Buurten waar deze diversiteit niet tot conflicten leidt maar juist
zeer goed gaat, moeten gekoesterd worden. Voldoende
betaalbare woonruimte, een passend voorzieningenniveau en
ruimte voor ontmoetingen zijn hierbij essentieel. Hoewel
dakloosheid vaak het resultaat is van andere onderliggende
problemen, is een dak boven het hoofd doorgaans wel de eerste
stap naar rehabilitatie. De Jonge Democraten zijn daarom
voorstander van het toepassen van het Housing First-principe
om dakloosheid te bestrijden.
Gentrificatie is in de huidige context van woningnood en rap
stijgende woonlasten lang niet meer een onschuldig verschijnsel
van buurten die zich sociaal-economisch ontwikkelen, maar
leidt er steeds vaker toe dat mensen hun wijk of zelfs stad
moeten verlaten. Het VN-oordeel over de Rotterdamse
Woonvisie is daar misschien wel het meest sprekende
voorbeeld van. Een nieuwe passage over dakloosheid daarbij
ook opgenomen. Met dit amendement willen we deze paragraaf
updaten zodat de lijn van de JD de huidige dynamieken in wijken
beter representeert.
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AMPP22

Sun Tzu zei: in cyberspace is de beste verdediging een goede
verdediging

Onderwerp

Overplaatsing gedeelte 14.4.1. naar 5.3.2.

Indiener(s)

[Werkgroep Digitalisering & Automatisering], Kerwin Kouw

Woordvoerder

Bastiaan Smit

Betreft:

PP H14 Internationale Veiligheid & Defensie, paragraaf 4.1.
Digitale veiligheid

Type:

Vervangen

Tekst 1

[PP 14.4.1.]

Tekst 2

14.4.1. Reguleren van cyber-operaties
Cyber-operaties vinden zowel binnen als buiten gewapende
conflicten plaats. In gewapende conflicten moet het
Humanitair Oorlogsrecht leidend zijn bij het uitvoeren van
zulke operaties. Daarnaast moet Nederland streven naar zo
sterk mogelijke internationale normen en regels voor de
inzet van cyber-operaties buiten gewapende conflicten. De
Nederlandse overheid moet zich daarom inzetten om het
uitvoeren van cyber-operaties door staten, multinationals
en andere actoren internationaal op de agenda te zetten en
te reguleren

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 89

Toelichting

Indien de resolutie Digitalisering & Automatisering wordt
aangenomen, wordt onze visie op de Nederlandse
veiligheidsvraagstukken in cyberspace flink uitgebreid.
Hierbij is het thema opgesplitst over twee hoofdstukken,
waarbij een deel van 14.4.1. (Internationale Veiligheid &
Defensie) is overgenomen en aangepast in 5.3.2.
(Digitalisering & Automatisering). Deze laatste paragraaf
gaat hierna over de Nederlandse cyberweerbaarheid,
oftewel het beschermen van organisaties tegen aanvallen. In
14.4.1. gaat het voortaan over het internationaal reguleren
van (militaire) cyber-operaties.

overtuigden als plannen voor het opschonen van het
landsbestuur;

•

Overwegende
dat:

Naast deze technische wijziging hernoemt dit amendement
het kopje en wijzigt het de term “digitale wapens” naar het
gangbaardere “cyber-operaties”.

•

Politieke moties

•

PM01

Hoe kan de minister-president de vertrouwensschade nog
herstellen?

Onderwerp

Dompteursdecennium Rutte

Indiener(s)

[Werkgroep Democratie]

Woordvoerder

Thomas Alberts

Constaterende
dat:

•
•

•

•
Spreekt uit dat:

Mark Rutte geen concrete consequenties verbond
aan tegen hem aangenomen Motie van Afkeuring;
de “radicale ideeën” die Rutte bij Nieuwsuur
presenteerde verre van radicaal waren, en amper
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door toedoen van Rutte de geloofwaardigheid van
de Staten-Generaal, het openbaar bestuur, de
rechterlijke macht, en het democratisch proces
ernstige schade heeft opgelopen onder een
aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking;
ook D66-partijleider Sigrid Kaag een jarenlang
patroon vaststelt van ‘vergeetachtigheid’ bij Rutte,
wat telkens heeft geleid tot het beschadigen van het
vertrouwen in de integriteit van de ministerpresident;
D66 haar bestaansrecht ontleent aan haar “appèl
aan iedere Nederlander die ongerust is over de
ernstige devaluatie van onze democratie”*;
de geloofwaardigheid van D66 op het spel staat
indien zij deelneemt aan een regering met Mark
Rutte als (beoogd) minister-president;
deelname van D66 aan een kabinet-Rutte IV alleen
geloofwaardig is als de invoering van een bij de
stembus verkozen minister-president in het
regeerakkoord van dit kabinet wordt vastgelegd,
met als doel het verkiezen van de premier bij de
Tweede Kamerverkiezingen van 2025.
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Uit recente affaires blijkt dat de ‘Rutte-doctrine’ heeft geleid
tot een gesloten, oncontroleerbare bestuurscultuur. Enkele
voorbeelden:
•

noch het vertrouwen in zijn premierschap kunnen
herstellen;

Rutte heeft niet verteld dat de afschaffing van de
dividendbelasting was ingefluisterd door Shell en
Unilever. Uit Wob-verzoeken en interviews met de
CEO’s bleek van wel.
Bij de Bonnetjesaffaire bleek dat Ruttes
topadviseurs informatie achterhielden voor de
Kamer.
In de ministerraadnotulen over de toeslagenaffaire
viel te lezen dat Rutte het informeren van de Kamer
en compenseren van slachtoffers tegenhield.
Rutte stelde tegenover de NOS dat hij niet had
gesproken over “positie Omtzigt, functie elders”. Het
verslag liet zien van wel.

Toelichting
•

•

•

•
Overwegende dat:

•

*(Initiatiefcomité D66, september 1966)

PM02

Met een zwaar gemoed zeggen wij: hier scheiden onze
wegen

Onderwerp

Dompteursdecennium Rutte

Indiener(s)

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur]

Woordvoerder

Thomas Alberts

Constaterende
dat:

•
•

•

Spreekt uit dat:

Mark Rutte geen concrete consequenties verbond
aan tegen hem aangenomen Motie van Afkeuring;
de “radicale ideeën” die Rutte op 11 mei bij
Nieuwsuur presenteerde noch radicaal waren,
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•

Door toedoen van Rutte de geloofwaardigheid van
de Staten-Generaal, het openbaar bestuur, de
rechterlijke macht, en het democratisch proces
ernstige schade heeft opgelopen onder een
aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking;
ook D66-partijleider Sigrid Kaag een jarenlang
patroon vaststelt van ‘vergeetachtigheid’ bij Rutte,
wat telkens heeft geleid tot het beschadigen van
het vertrouwen in de integriteit van de ministerpresident;
D66 haar bestaansrecht ontleent aan haar “appèl
aan iedere Nederlander die ongerust is over de
ernstige devaluatie van onze democratie”*;
Het ongeloofwaardig is als D66 deelneemt aan een
regering waarvan Mark Rutte de (beoogd)
minister-president is;
de Jonge Democraten een moreel appèl doen op
D66 om niet deel te nemen aan een kabinet-Rutte
IV onder welke toezeggingen dan ook, en om
desnoods het initiatief te nemen bij het vormen
van een minderheidskabinet zonder Mark Rutte.

Toelichting

Zie toelichting PM “Hoe kan de minister-president de
vertrouwensschade nog herstellen?”

PM03

Zeg NEE tegen JA

Onderwerp

JA21
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Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Indiener(s)

[Werkgroep Buitenlandse Zaken]: Abel Hartman &
Alexander van den Berg

Woordvoerder

Max Verdegaal

Woordvoerder

Axel Rooden

•

Constaterende dat:
•

•

•

De partij JA21 standpunten heeft over belangrijke
onderwerpen zoals migratie, het klimaat en
Europa die fundamenteel anders zijn dan die van
D66.
De afgelopen regeerperiode D66 concrete
overwinningen heeft behaald, maar ook op
bepaalde onderwerpen heeft moeten inleveren.

•
Constaterende dat:

•

De klimaatcrisis, sociaal-economische
ongelijkheid, migratiecrisis, de noodzaak van
coalitiepartners onderstrepen die progressief
beleid willen voeren.

•

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten een voorkeur hebben voor D66s
deelname aan een coalitie zonder JA21

•

Toelichting

D66 heeft de partijen PVV en Forum voor Democratie
uitgesloten om samen mee te regeren. JA21 heeft echter
ook een hoop standpunten die totaal niet bij de
standpunten van D66 passen. D66 zou dus met die partij
nooit het progressieve beleid kunnen voeren wat ze de
komende vier jaar willen. Daarom is het belangrijk dat D66
niet samen met JA21 gaat regeren.

Overwegende dat:

PM04

Onderwerp

•
Overwegende dat:

•

•

Prikken doe je samen!

Spreekt uit dat:

Vaccindiplomatie
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Landen met lage inkomens kampen met
vaccintekorten en daardoor kwetsbare burgers
niet kunnen inenten of afhankelijk worden van
vaccinleveringen uit China en Rusland;
Per 18 juni 2021 slechts 3,2% van de personen in
landen met lage inkomens is ingeënt;
De internationale COVAX-alliantie verwacht voor
het einde van 2021 slechts 27% van de Afrikaanse
bevolking te kunnen inenten;
De EU voor de periode van eind 2021 tot 2023 al
1.8 miljard BioNTech/Pfizer-vaccins heeft
gereserveerd.
Landen met lage inkomens kampen met
vaccintekorten en daardoor kwetsbare burgers
niet kunnen inenten of afhankelijk worden van
vaccinleveringen uit China en Rusland;
Per 18 juni 2021 slechts 3,2% van de personen in
landen met lage inkomens is ingeënt;
De internationale COVAX-alliantie verwacht voor
het einde van 2021 slechts 27% van de bevolking
van landen met lage inkomens te kunnen inenten;
De EU voor de periode van eind 2021 tot 2023 al
1,8 miljard BioNTech/Pfizer-vaccins heeft
gereserveerd.

De EU per direct al haar vaccins, exclusief die voor al
geplande afspraken en essentiële boostervaccinaties, moet
doneren aan landen met lage inkomens.
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Toelichting

De cijfers, medische informatie en economische analyses
zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen: NRC, Foreign
Policy, ReliefWeb, Bloomberg, Wereldbank, IMF, WEF,
Europese Commissie, WHO en GAVI COVAX.
Hierbij 3 belangrijke links:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-0116/philippines-affirms-trust-in-china-as-virus-fightbecomes-focus
https://reliefweb.int/report/world/africa-needs-timelyaccess-safe-and-effective-covid-19-vaccines
https://www.weforum.org/agenda/2020/12/who-covidvaccines-equitable-access/

PM05

Geen vaczin? Dan maak je maar vaczin!

Onderwerp

Vaccinatiepatenten

Indiener(s)

[JD Rotterdam] Hiba Jahouh, Richard Korpel

Woordvoerder

Jonah van Lotringen
•

Constaterende dat:
•
•

Overwegende dat:

•

•

Zuid-Afrika en India met steun van ruim 80
ontwikkelende landen bij de WTO een oproep
hebben gedaan om intellectuele
eigendomsrechten voor vaccinproductie tijdelijk
te pauzeren;
Rijke westerse landen (e.g. EU, VK) deze oproep
hebben geblokkeerd.
De VS al bijgedraaid zijn en deze oproep nu
steunen.

Spreekt uit dat:

De patenten op coronavaccins moeten worden opgeschort
totdat er wereldwijd grootschalig is gevaccineerd.

Toelichting

In oktober hebben India en Zuid-Afrika een oproep
ingediend bij de WTO om secties 1,4,5, en 7 van deel 2 van
het TRIPS akkoord van de WTO tijdelijk te blokkeren met
betrekking tot de bestrijding van Covid-19. Dit voorstel
werd geblokkeerd door onder andere de VS, de EU, het VK,
Canada, Zwitserland, Japan. Ondertussen lijdt India heftig
onder het coronavirus en is er in grote delen van de wereld
nog weinig perspectief op grootschalige vaccinatie.

PM06

Even een test hoe elitair we zijn 1 (cluster)

Onderwerp

Woningmarkt

Indiener(s)

[JD Groningen] Silke Kok, Roeland Nauta

Woordvoerder

Thomas Hoekstra
•

Constaterende
dat:

Het moreel onacceptabel is dat rijkere landen
vaccinontwikkeling in armere landen op deze
manier tegengaan;
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Het coronavirus meer kans heeft te muteren en
een nieuwe uitbraak te veroorzaken zo lang het
elders in de wereld blijft doorwoekeren.

•

Er mogelijkheid bestaat om een schenking tot
ongeveer
100.000 belastingvrij te ontvangen voor het kopen of
het
verbouwen van een huis;
Deze vrijstelling ooit bedoeld was voor de
vermindering van
hypotheeklasten en om de woningmarkt opnieuw
weer op
gang te helpen;
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Overwegende
dat:

•

We te maken hebben met een hete huizenmarkt
waar startersmoeilijker aan een woning kunnen
komen;

•

De regeling starters en jonge huizenbezitters tegen
elkaar uitspeelt, huizenprijzen opdrijft en
ongelijkheid op de woningmarkt bevorderd;
Een lagere vrijstellingsgrens ouders ontmoedigd om
een extra hypotheek af te sluiten;
Een lagere vrijstellingsgrens starters nog altijd kan
helpen met het financieren van een hypotheek;

•
•

Spreekt uit dat:

Toelichting

•

•
Constaterende
dat:
•

•

De belastingvrije schenking voor een koopwoning moet
worden beperkt tot tweederde modaal.

Overwegende
dat:

Meer informatie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenke
n/content /belastingvrije-schenkingen-voor-koopwoning
https://www.ad.nl/wonen/gift-ouders-steeds-vaker-gebruiktom-te- overbieden-op-woningen-het-drijft-de-huizenprijzenop~abce75e1/

PM07

Even een test hoe elitair we zijn 2 (cluster)

Onderwerp

Woningmarkt

Indiener(s)

[JD Groningen] Silke Kok, Roeland Nauta

Woordvoerder

Thomas Hoekstra

•
•
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Er mogelijkheid bestaat om een schenking tot
ongeveer 100.000 belastingvrij te ontvangen voor
het kopen of het verbouwen van een huis;
Deze regeling ooit bedoeld was voor de
vermindering van
hypotheeklasten en om de woningmarkt opnieuw
weer op gang te helpen;
We nu te maken hebben met een hete huizenmarkt
waar starters moeilijker aan een woning kunnen
komen;
De regeling starters en jonge huizenbezitters tegen
elkaar uitspeelt, huizenprijzen opdrijft en
ongelijkheid op de woningmarkt bevorderd;
De regeling niet langer nodig is om de woningmarkt
op gang te helpen;
Het afschaffen van de vrijstelling ouders ontmoedigd
om een extra hypotheek af te sluiten;

Spreekt uit dat:

De belastingvrije schenking voor een koopwoning moet
worden afgeschaft.

Toelichting

Meer informatie:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenke
n/content /belastingvrije-schenkingen-voor-koopwoning
https://www.ad.nl/wonen/gift-ouders-steeds-vaker-gebruiktom-te- overbieden-op-woningen-het-drijft-de-huizenprijzenop~abce75e1/

PM08

All hail the Doge, maar het is tijd om deze schadelijke hype aan
banden te leggen

Onderwerp

Crypto's ½

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 89
Indiener(s)

[Werkgroep Economie, Financiën & Sociale Zaken], Bastiaan
Smit

PM09

Leuke meme, maar is dat nou de speculanten, criminelen, en het
verpesten van het klimaat waard?

Woordvoerder

Mathijs Kramer

Onderwerp

Crypto's 2/2

Indiener(s)

[Werkgroep Economie, Financiën & Sociale Zaken], Bastiaan Smit

Woordvoerd
er

Mathijs Kramer

•
Constaterende
dat:

•
•

•
Overwegende
dat:

•
•

Spreekt uit dat:

Toelichting

Bitcoin per jaar alleen al meer energie verbruikt dan
Nederland;
Crypto's functioneren als een piramidespel;
Crypto's inherent te onstabiel zijn om te dienen als
waardeopslag, betaalmiddel of rekeneenheid;

•

Crypto's geen inherente waarde of praktisch nut
hebben;
Crypto's alleen nuttig zijn voor criminelen zoals
hackers, fraudeurs en afpersers;
Veel kwetsbare mensen financieel de dupe zullen zijn
van speculatie met crypto's;

Constateren
de dat:

•
•

•

de Jonge Democraten pleiten voor een verbod op het minen
van crypto’s, het gebruiken van crypto’s als betaalmiddel voor
reguliere consumententransacties, en het aanbieden van
crypto-derivaten.

Overwegend
e dat:

https://cbeci.org/cbeci/comparisons
https://fd.nl/opinie/1387194/nederland-moet-de-bitcoin-inde-ban-doen-fkf1caaCLBWd
https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10442523/marcovermars-betrokken-bij-cryptobedrijf-met-kenmerkenpiramidespel

Spreekt uit
dat:

Zie ook de eerder aangenomen moties bij het Zomercongres te
Nijmegen

Toelichting

•
•

Bitcoin per jaar alleen al meer energie verbruikt dan
Nederland;
Crypto's functioneren als een piramidespel;
Crypto's inherent te onstabiel zijn om te dienen als
waardeopslag, betaalmiddel of rekeneenheid;
Crypto's geen inherente waarde of praktisch nut
hebben;
Crypto's alleen nuttig zijn voor criminelen zoals hackers,
fraudeurs en afpersers;
Veel kwetsbare mensen financieel de dupe zullen zijn
van speculatie met crypto’s;

De Jonge Democraten pleiten voor een totaalverbod op het
bezitten, produceren, en verhandelen van crypto’s.
https://cbeci.org/cbeci/comparisons
https://fd.nl/opinie/1387194/nederland-moet-de-bitcoin-in-deban-doen-fkf1caaCLBWd
https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10442523/marcovermars-betrokken-bij-cryptobedrijf-met-kenmerkenpiramidespel
Zie ook de eerder aangenomen moties bij het Zomercongres te
Nijmegen
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PM10

Dat valt even rauw op mijn dak

Onderwerp

Rouwverlof

Indiener(s)

Bridget Baker, Wisse Dudink, Lukas Gerber, Calvin
Heldoorn, Hester Krommendijk, Jan Willem het Lam, Jan
Willem Leeuwma, Jelt Pekaar Kylian van der Put, Perry Stet,
Julian Talma, Evelijn Thijssen, Gavin Vegersteen, Jente de
Vries, Mees Walter, Felix Woudenberg, Sanne Zandvoort

Woordvoerder

•
•
•

•

•

Overwegende
dat:

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten voorstander zijn van een wettelijk
geregeld betaald rouwverlof van tenminste tien dagen bij
een overlijdensgeval in het gezin en/of de naaste omgeving.

Toelichting

Wat handige links voor context:
https://nos.nl/artikel/2383767-belgie-wil-rouwverlofuitbreiden-schrijnend-dat-nederland-het-niet-heeft
https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/kennisbank/rouwv
erlof

Jan Willem het Lam
•

Constaterende
dat:

werkgever na een overlijdensgeval in het gezin of
naaste omgeving

•
•
•

•

Iedereen in zijn leven met overlijdensgevallen in het
gezin of naaste omgeving te maken krijgt;
Deze overlijdensgevallen logischerwijs tot veel
verdriet kunnen leiden
Mensen door rouw regelmatig in de klem komen
met hun werk.
Van de mensen die een partner of kind verloren
14% zijn baan kwijtraakte, 1 op de 3 langdurig
ziekteverlof opnam en 1 op 4 te maken kreeg met
burn-out klachten.
Er in Nederland geen wettelijke regeling bestaat
rondom rouwverlof
Het nu per bedrijf verschilt van welke regelingen
een medewerker bij rouw wel of niet gebruik kan
maken
Deze regelingen per bedrijf sterk uiteenlopen
Er in België al wel een rouwverlof bestaat van 10
dagen
Er in Nederland bij een blijde gebeurtenis als een
zwangerschap en een bevalling wel een officiële
wettelijke regeling bestaat.
Een dergelijke regeling kan helpen bij de
emancipatie van rouw en voorkomt dat
werknemers een strijd moeten voeren met hun

PM11

In naam van God

Onderwerp

Vrijheid van Onderwijs

Indiener(s)

Kalle Duvekot, Lars Gerritsen, Pol Koopman, Brian Jacobs,
Pieter van der Werff, Hester van Wessel, Dianne Jacobs,
Max Verdegaal, Hidde van Luenen, Victoria van Slooten,
Joanne Verkerk, Marick Wijnands, Angelos Vlahos, Sterre
Somers, Niels Koppelaar, Benito Walker, Jelt Pekaar, Jente
de Vries, Bram van den Heuvel, Sebastian Cornielje

Woordvoerder

Kalle Duvekot
•

Constaterende dat:

•

•
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Er bijzonder onderwijsinstellingen zijn die LHBTIleerlingen discrimineren door hen op gesprek te
laten komen vanwege hun seksuele geaardheid.
Er bijzonder onderwijsinstellingen zijn die ouders
bij voorbaat verklaringen laten ondertekenen
waarin zij hun LHBTI-kinderen afwijzen.
Er bijzonder onderwijsinstellingen zijn die LHBTIleerlingen zelfs opsluiten en dwingen uit de kast te
komen naar hun ouders.
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•

Er bijzonder onderwijsinstellingen zijn die dit
beleid rechtvaardigen met behulp van artikel 23
van de Grondwet.

•

Iedere leerling, ongeacht seksuele geaardheid,
gender of andere kenmerken, recht heeft op een
veilige leeromgeving.
Bijzonder onderwijsinstellingen met
geconstateerd beleid een zeer onveilige
leeromgeving voor hun LHBTI-leerlingen creëren.
De vrijheid van Onderwijs het waard is te
beschermen, maar geenszins een rechtvaardiging
voor discriminatie mag vormen.

•
Overwegende dat:
•

Spreekt uit dat:

•

Constaterende dat:

•

•
Overwegende dat:

De vrijheid van onderwijs zoals geregeld in artikel 23 van de
Grondwet dusdanig hervormd moet worden, dan wel
aangevuld moet worden met een aparte wet, totdat
expliciet omschreven staat dat discriminatie van leerlingen
op welke grond dan ook, en in het bijzonder op grond van
seksuele geaardheid, niet toegestaan is in het Bijzonder en
Openbaar Onderwijs.

Spreekt uit dat:

Ja ADHD, maar rijden nee

Onderwerp

Medicijngebruik personen met ADHD

Indiener(s)

[Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den
Berg

Woordvoerder

Niels Aarts

Mobiliteit wordt afgepakt van deze groep mensen
omdat ze zonder medicijn zich minder veilig op de
weg voelen, maar met medicijn illegaal rijden.

De JD vindt dat mensen met ADHD die op doktersrecept
dexamfetamine gebruiken, met elke dosering legaal aan het
verkeer mogen deelnemen.
In het huidige proces zal na een speekseltest door de politie
meteen een bloedtest op het politiebureau gedaan moeten
worden. Als hieruit een dexamfetamine waarde boven de
50mg/L komt zal er strafrechtelijk vervolgd worden.

Toelichting

PM12

•

40.000 Nederlanders die dexamfetamine
gebruiken voor hun ADHD, niet legaal mogen
rijden met deze stof in hun bloed boven een
arbitraire grenswaarde.
Volgens onderzoek deze Nederlanders beter
rijden met een juiste dosering op.
Met een bloedmeting alleen gemeten kan worden
dat de stof in het bloed zit maar niet welke
dosering is geslikt.

Toelichting

Deze grenswaarde is willekeurig en veel ADHD'ers zitten
hier met hun persoonlijk ingestelde waarde boven. Een
doktersrecept wordt pas geaccepteerd door het OM en niet
door de politie. Je zal dus altijd voor de rechter moeten
komen.
De kans op een willekeurige speekseltest door de politie is
erg klein en volgt meestal alleen op bijzonder rijgedrag. Een
erg kleine kans is nog steeds een kans en het proces na een
speekseltest kost geld, tijd en veel narigheid. Dit weerhoudt
sommige ADHD'ers ervan om te rijden met hun medicijn op.
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PM13

Veilig in de klas? Zolang ik geen hartaanval krijg!

PM14

Meer mEUdia

Onderwerp

EHBO en reanimatie als onderdeel van de lerarenopleiding

Onderwerp

Het medialandschap, in Europa, over Europa

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap]

Indiener(s)

[Werkgroep EU]

Woordvoerder

Jan Willem het Lam

Woordvoer
der

Wouter ten Cate

•

Constaterende dat:

•

EHBO, reanimatie en AED momenteel geen
verplichte onderdelen zijn van lerarenopleidingen
Leraren de taak hebben om de veiligheid te
waarborgen in de klas

•

Nog veel leraren geen EHBO’ers zijn en/of niet
kunnen reanimeren

•

Brand- en snijwonden, flauwtes, aanvallen en
dergelijke ook de in klas plaatsvinden
Je als docent niet de veiligheid kunt waarborgen,
zolang je geen EHBO-diploma bezit of/en niet
kunt reanimeren, omdat je dan 1), geen hulp kunt
verlenen aan leerlingen, 2) geen vertrouwen kunt
geven aan leerlingen dat je hen, zodra nodig, hulp
kunt verlenen
Leraren, zodra ze aan het werk zijn, vaak geen tijd
en/of geld hebben om dit nog aan te leren.
De lerarenopleiding de docent moet voorbereiden
op alle aspecten van het vak.

•

Overwegende dat:
•

•

Spreekt uit dat:

EHBO, reanimatie en AED verplichte onderdelen moeten
worden van de lerarenopleidingen

Toelichting

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verplicht-inhet-onderwijs-hier-heeft-heel-nederland-baat-bij/

Constateren
de dat:

•
•

•

•

•
Overwegen
de dat:
•

•
•
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Belangrijk nieuws met betrekking tot de Europese Unie
bereikt vaak niet het Nederlands publiek;
Alles wat in het nieuws komt over de EU is vaak niet
toegankelijk genoeg voor een breed publiek;
Er veel misinterpretaties ontstaan over de EU die komen
door een gebrek aan kennis over actuele zaken en die
beïnvloeden het politiek debat;
Een gebrek aan berichtgeving over de EU zorgt ook voor
een tekort aan democratische betrokkenheid van
Nederlandse burgers in de Europese Unie;
Een gebrek aan berichtgeving zorgt voor minder toezicht
binnen het Europese apparaat, waardoor de belangen
van de Nederlandse en Europese burgers niet altijd
behartigd worden;
Meer berichtgeving over de Europese Unie draagt bij aan
het huidig standpunt van de JD voor ‘meer openheid, een
duidelijkere scheiding der machten en een sterkere
invloed van Europese burgers;’
Meer berichtgeving over de Europese Unie ook bijdraagt
aan het gevoel van Europees Burgerschap en de creatie
van een Europese identiteit;
Meer berichtgeving opleggen aan het nieuws kan
overkomen als een politiek censuur;
Aangezien dit in een item van Zondag met Lubach naar
voren is gekomen, doet het goed aan ons stereotype om
deze motie aan te nemen in ons partijprogramma;
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Spreekt uit
dat:

Er een fonds ingericht dient te worden voor journalisten om
nieuws op Europees niveau op een bereikbare en toegankelijke
manier te verslaan
•

Toelichting

•
•

•

Desmet, P., van Spanje, J., & de Vreese, C. H. (2015).
Discussing the democratic deficit: Effects of media and
interpersonal communication on satisfaction with
democracy in the European Union. International Journal
of Communication, 9(1), 3177-3198
https://www.parlement.com/id/vjcrpok6rqhx/nieuws/ni
euws_over_europese_besluitvorming
https://www.montesquieuinstituut.nl/id/vkk5gxnd5is3/nieuws/europa_in_de_medi
a_afhankelijk_van
https://www.thewestwing.nl/post/de-aanpak-van-deeurokloof

PM15

Please fasten your seatbelt and wear your most fancy suit

Onderwerp

Emancipatie

Indiener(s)

[Fryslân] Jeroen Bos, Janne Dam

Woordvoerder

Jeroen Bos
•

Constaterende dat:
•

Overwegende dat:

Sekse specifieke kleding/uniformen (dus rokken
en hakken voor vrouwen en
broeken voor mannen) nadelig effect kan hebben
op iemands
arbeidsproductiviteit en comfort op de werkvloer;
Vrouwen en mannen gelijk behandeld dienen te
worden;
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•

Gender non-conformerende personen zich
mogelijk niet thuis voelen in sekse
specifieke kleding/ uniformen;

•

Verplicht ´sekse specifieke kleding/uniformen´
dragen, denigrerend en
seksistisch kan overkomen op mensen;
Mensen die gender non-conformerend zijn ´sekse
specifieke´
kleding/uniformen´ laten dragen onwenselijk is;

•

Spreekt uit dat:

Het verboden moet worden om mensen sekse specifieke
kleding/uniformen te laten dragen op hun werk;

Toelichting

Geef iedereen gewoon lekker de kans om zelf te beslissing
of hij een rok of
broek of zelfs een quilt te dragen. en het is ook leuk om met
dit soort
voorstellen de conservos te trigerren.

PM16

Waarom wel een mondkapje maar geen nikab eroverheen

Onderwerp

Het effect van de boerkawet

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Jelle Stap
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•

•
Constaterende dat:
•

•

•
Overwegende dat:

•

Spreekt uit dat:

Toelichting

moment dat je gezicht in dezelfde mate bedekt is maar het
nu voor religieuze redenen is mag het niet. Maar dan
hebben we het toch over beperking van geloofsvrijheid?

Nederland veel waarde hecht aan vrijheid van
meningsuiting. Nederland veel waarde hecht aan
vrijheid van geloof.
De wet gedeeltelijk verbod op
gezichtsbedekkende kleding sinds 1 December
2020 een uitzondering bevat voor mondkapjes.
De wet in strijd is met artikel 9 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens: de vrijheid van godsdienst.
Er een groep Nederlanders is die zich
buitengesloten voelt van de maatschappij, doordat
zij nu niet gekleed op een manier waarop zij zich
op hun gemak voelen, naar gebouwen van de
overheid of onderwijsinstellingen kunnen.
Daarnaast kunnen zij ook geen gebruik maken het
OV.
De wet geïntroduceerd werd als middel om de
veiligheid te verbeteren, omdat mensen beter
zichtbaar zouden zijn, maar het ondertussen door
menig Nederlander en meeste politici gewoon de
boerka wet wordt genoemd, wat de waarde aard
van de wet naar boven haalt.
Een van de genoemde redenen voor de wet, “De
nikab/boerka wordt de vrouw opgelegd, dus dit is
juist emancipatie” is volledig op zichzelf
omgedraaid doordat de Nederlandse staat nu juist
beslist wat vrouwen wel en niet mogen dragen.

PM17

Met de grond GELIJK maken

Onderwerp

Algemene wet gelijke behandeling

Indiener(s)

[Fryslân] Jeroen Bos, Janne Dam

Woordvoerder

Yoël Mahabier
•

•
Constaterende dat:
•

De Jonge Democraten zich uitspreekt tegen de wet het
gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding.
Je mag op dit moment het overheidsgebouwen,
onderwijsinstellingen en het ov in, met je gehele gezicht
bedekt met een mondkapje, zonnebril en petje. Op het
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Op basis van de Algemene wet gelijke behandeling
geen onderscheid
gemaakt mag worden tussen personen in een
groot aantal situaties in het
maatschappelijk verkeer (zie art. 5 lid 1 AWGB);
Er hierbij een uitzondering wordt gemaakt voor
vrouwen en personen van
etnische of culturele minderheden (zie art. 2 lid 3
AWGB);
Zo’n uitzondering dient te strekken tot het geven
van voorkeur, bedoeld om
feitelijke nadelen die worden ondervonden op te
heffen of te verminderen en
het onderscheid in een redelijke verhouding moet
staan tot dat doel (zie art. 2
lid 3 AWGB).
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•
•

Overwegende dat:

•

•

Spreekt uit dat:

Toelichting

Het doel van deze wet het garanderen van gelijke
behandeling is;
Er nu wel een voorkeur mag worden uitgesproken
voor vrouwen, maar niet
voor mannen;
Er sectoren zijn waar mannen
ondervertegenwoordigd zijn (bijvoorbeeld het
middelbaar- en basisonderwijs);
Het alleen voorkeur mogen geven aan vrouwen,
niet aansluit op het uitgangspunt van de Jonge
Democraten dat wij voorstander zijn van anoniem
solliciteren;

PM18

Nord Stream 2? Nord Stream NEE!

Onderwerp

Nord Stream 2 Gasleiding

Indiener(s)

[Werkgroep Buitenlandse Zaken]: Abel Hartman &
Alexander van den Berg

Woordvoerder

Alexander van den Berg
•

Constaterende dat:

De Algemene wet gelijke behandeling moet worden
aangepast zodat er, wanneer er sprake is van
oververtegenwoordiging van één sekse, voorkeur
mag worden gegeven aan personen van de andere sekse,
zolang dit bedoeld is om diversiteit te bevorderen en het
onderscheid in een redelijke verhouding staat tot dat doel

•

•
•

•

Deze formulering is eerlijker en draagt bij aan gelijkheid.
Het is oneerlijk om, ten behoeve van diversiteit, alleen
voorkeur te mogen geven aan vrouwen. Door dit op deze
manier te formuleren blijft de uitkomst hetzelfde: een
werkgever mag voorkeur geven aan vrouwelijke personen,
als er een overschot bestaat aan mannen. Het staat
werkgevers echter ook toe om, bij een overschot aan
vrouwen, voorkeur te geven aan mannen. Dit komt
diversiteit ten goede en past ook bij paragraaf 7.6. van ons
politieke programma, waar we pleiten voor gelijkheid. (zie:
https://jongedemocraten.nl/standpunt/diversiteit-enparticipatie/ en
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006502/2020-01-01)

•
Overwegende dat:
•

•

•

Spreekt uit dat:
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De nieuwe gasleiding tussen Rusland en Duitsland
via de Baltische zee, NORD 2, bijna afgebouwd is;
Wanneer voltooid zal deze gasleiding ruim 50
miljard m³ aan gas van Rusland naar West-Europa
transporteren;
Het Europese vasteland hierdoor nog
afhankelijker wordt van een fossiele brandstof;
Rusland in het verleden vaak de gaskraan heeft
gebruikt om druk uit te oefenen op afnemers van
haar gas, met name in Oost-Europa;
Rusland geen betrouwbare energieleverancier is
door de vele internationale sancties;
Deze omleiding van Russisch gas door de Baltische
zee de Oekraïense onafhankelijkheid in gevaar
brengt;
Nederland als gasknooppunt hier voordeel aan
kan hebben, maar de intentie van het kabinet juist
is om van het gas af te gaan;
Economische belangen niet boven duurzaamheid
en het borgen van de internationale rechtsorde
gaan;
Amerika mordicus tegen is en daarom met
sancties tegen alle betrokken partijen dreigt;

De Jonge Democraten zich uitspreken tegen het Nord
Stream 2 project.
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Toelichting

Rusland samen met internationale bedrijven hard bezig is
met het voltooien van een nieuwe gasleiding richting WestEuropa. Hier zijn ook Nederlandse bedrijven als Shell en de
Nederlandse Gasunie bij betrokken. Deze nieuwe leiding is
een klap in het gezicht voor de transitie richting een groen
Europa. Ook geeft het Rusland een fantastisch nieuw
pressiemiddel, aangezien West-Europa nog afhankelijker
wordt van Russisch gas. Daarbij is het gevaarlijk voor
Oekraïne, dat nog makkelijker ten prooi kan vallen aan
Russische agressie en schaadt het onze relatie met de VS.

op dit moment de gelijke toegang tot het onderwijs
tegenhouden
•
•
Overwegende
dat:

•

Het Europees Parlement keerde zich begin dit jaar nog
tegen het project. https://nos.nl/artikel/2369891-rapport18-bedrijven-trekken-zich-terug-uit-nord-stream-2bouwproject

PM19

Samen spelen, samen een aanmeldbeleid delen

Onderwerp

Aanmeldbeleid basisscholen

Indiener(s)

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap]

Woordvoerder

Hester van Wessel
•

Constaterende
dat:

•

•
•

•

Spreekt uit
dat:

Ouders en kinderen in Nederland recht hebben op
toegang tot onderwijs dat aansluit op hun
levensovertuiging en van goede kwaliteit is
Het aanmelden en toelaten van leerlingen op
basisscholen een gedeelde verantwoordelijkheid is van
gemeenten en schoolbesturen
Op dit moment in de praktijk elk schoolbestuur een
eigen aanmeldbeleid heeft
Illegale wachtlijsten, intransparant beleid en
ontoegankelijke aanmeldsystemen van basisscholen

Toelichting

De Jonge Democraten zich als doel stellen de
kansengelijkheid in Nederland te bevorderen
Gezamenlijke aanmeldbeleiden in verschillende
steden al zijn ingevoerd en daar een positief effect
hebben op de kansengelijkheid
Een geautomatiseerde aanmeldingsomgeving de
mogelijkheid tot illegale selectiepraktijken wegneemt
Een gecentraliseerd beleid coherenter en
transparanter kan zijn dan de huidige
gedecentraliseerde situatie

Elke stedelijke gemeente in Nederland in samenwerking met de
basisscholen in die gemeente een gedeeld en geautomatiseerd
systeem voor basisschoolaanmeldingen moet opstellen.
Verschillende steden hebben in het afgelopen decennium een
gemeentelijk aanmeldbeleid opgesteld in samenwerking met
basisscholen. Hieronder vallen Amsterdam, Deventer, Nijmegen
en Utrecht (zie bijvoorbeeld
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020
/12/18/rapport-toelatingsbeleid-en-toegankelijkheid en
http://www.gemengdescholen.nl/content/Naar%20een%20geli
jk%20speelveld%20voor%20ouders%20in%20het%20basisond
erwijs.pdf). Ouders die hun kind voor de basisschool in willen
schrijven, kunnen dan op een centrale website voorkeuren
opgeven, waarna kinderen op basis van een automatische loting
op een school worden ingedeeld.
Deze motie heeft specifiek betrekking op stedelijke gemeentes
omdat basisscholen in niet-stedelijke gemeentes vaak een
buurtfunctie hebben, waardoor een loting minder wenselijk is.
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PM20

Mikey wil spieren, maar krijgt een hartstoornis en
slaapproblemen

Onderwerp

Sportsupplementen

Indiener(s)

Irene Bormans, Machteld van Kempen, Suzanne Angenent,
Renee Rooijakkers, Maurice Schoo, Tessa Tangelder, Wim
Verhagen, en Chiel Besseling

Woordvoerder

Irene Bormans
•

•

Constaterende
dat:

•
•
•
•

•
Overwegende
dat:

Spreekt uit dat:

•

Toelichting

Er sportsupplementen worden genomen door
jongeren om sneller en meer spieren te krijgen om
aan een schoonheidsideaal te voldoen
Veel influencers, met een groot aantal jonge
volgers, het gebruik van sportsupplementen
promoten
Sportsupplementen middelen kunnen bevatten die
schadelijk zijn voor de gezondheid
Gebruik van supplementen op jonge leeftijd
nadelige effecten kunnen hebben
Onderzoeken aangetoond hebben dat het label niet
overeenkomt met de daadwerkelijke inhoud
Er nauwelijks bewijs is voor de effectiviteit van de
sportsupplementen voor jongeren onder de
achttien jaar

De Amerikaanse kinderartsen vereniging heeft al gevraagd
om een verbod op sportsupplementen voor onder de
achttien. Dit omdat hoge doses cafeïne, hormonen, ijzer, en
zink gevonden zijn in sportsupplementen. Dit kan zorgen
voor hart, psychologische, en hormonale problemen bij
jongeren.

PM21

Corona + winst = belasting

Onderwerp

belasting

Indiener(s)

Werkgroep Economie

Woordvoerder

Thomas Herder
•

Constaterende dat:

•

•
Overwegende dat:

We geen risico willen nemen met de gezondheid
van jongeren
Een slechtere gezondheid op latere leeftijd de
vrijheid op sporten beperkt
Spreekt uit dat:

Er een verbod moet komen voor verkoop op en gebruik van
sportsupplementen voor jongeren onder de achttien jaar

77

•

De coronacrisis bij sommige bedrijven tot grotere
winsten heeft geleid;
De overheid bedrijven die verliezen door de
coronacrisis hebben geleden heeft beschermd
tegen faillissement
Bedrijven die nu winsten hebben gemaakt ook
beschermd zouden worden als er een andere
catastrofe had plaatsgevonden;
Het steunen van getroffen bedrijven en het
belasten van overwinsten kunnen fungeren als
verzekering tegen anders onverzekerbare risico’s

De Jonge Democraten voorstander zijn van een eenmalige
verhoging van de winstbelasting op overwinsten over 2020
en 2021 voor grotere bedrijven.
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Toelichting

De Belastingdienst kan op basis van eerdere
belastingaangiften een maximaal verwacht
winstpercentage berekenen. Over de winst daarboven kan
een hoger tarief gerekend worden. Zie voor nadere
toelichting: https://www.imf.org//media/Files/Publications/covid19-special-notes/enspecial-series-on-covid19-recovery-contributions.ashx

PM22

Wees te goeder trouw

Onderwerp

Eed voor kamerleden

Indiener(s)

[Fryslân] Jeroen Bos, Janne Dam, Yoël Mahabier

Woordvoerder

Yoël Mahabier
•

Kamerleden een eed zweren bij intreden, waarbij
zij trouw zweren/beloven
aan de koning;

•

Dit impliceert dat alle kamerleden voorstander
van het koningshuis moeten
zijn;
Kamerleden wel mogen kiezen tussen het afleggen
van een christelijke en
niet-christelijke variant van de eed;
Kamerleden in de eerste plaats
volksvertegenwoordigers zijn;
Niet elk kamerlid voorstander van het koningshuis
is en/of behoort te zijn;
Het niet netjes en eerlijk is om trouw te zweren
aan de koning, terwijl je een
tegenstander van het koningshuis bent.

Constaterende dat:

•

Overwegende dat:

•
•
•

Spreekt uit dat:

Er een variant op de eed moet komen voor kamerleden die
geen trouw willen
zweren aan het koningshuis, waarbij in plaats van aan de
koning, trouw
wordt gezworen aan het volk der Nederlanden

Toelichting

Het is netjes en handig om kamerleden deze optie te geven,
omdat anders een
voorwaarde om kamerlid te kunnen worden als republikein
is dat je de facto
meineed pleegt (hier wordt je natuurlijk niet voor vervolgd).
Daarnaast zijn
kamerleden volksvertegenwoordigers en is het dus een
logisch en redelijk
alternatief om trouw te zweren aan de Nederlandse
bevolking, aangezien dat
sowieso de groep is die je als kamerlid dient te
vertegenwoordigen.

PM23

Build Back Bestuurlijke Vernieuwing

Onderwerp

Democratische Vernieuwing

Indiener(s)

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur]

Woordvoerder

Thomas Alberts
•

Constaterende dat:

78

•

Dat de bestuurscultuur op verschillende
ministeries binnen de Rijksoverheid ongezond is;
Dat er drastische maatregelen nodig zijn om het
vertrouwen in de politiek en de bestuurscultuur te
herstellen;
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•

Dat er behoefte is vanuit de samenleving en
volksvertegenwoordiging aan bestuurlijke
vernieuwing;

•

Dat een programmaminister een samenhangend
beleidsprogramma uit dient te voeren op basis van
een ruimer beleidsveld;
Dat het probleem van een ongezonde
bestuurscultuur en uitvoeringsproblematiek
vraagt om een samenhangend beleid dat
interdepartementaal goed gecoördineerd wordt;
Dat in de kabinetten Balkenende is gebleken dat
de ministers van Bestuurlijke Vernieuwing zonder
de steun van Algemene Zaken hun werk niet
konden uitvoeren;
Dat het toevoegen van een minister aan het
ministerie van Algemene Zaken voor Bestuurlijke
Vernieuwing een belangrijke signaalwaarde heeft
richting de ambtenarij en de samenleving;
Dat het ministerie van Algemene Zaken
verantwoordelijk is voor departementale
afstemming;

•

•
Overwegende dat:
•

•

•

Spreekt uit dat:

•

Toelichting

De toeslagenaffaire, het gaswinningsdossier en de
problematiek bij de uitvoeringsorganisaties laten een
duidelijk beeld zien van een overheid die moeite heeft om
haar kerntaken uit te voeren op een manier die past binnen
een rechtstaat. Daarom moet er een programmaminister
komen die aan de slag gaat met de bestuurlijke
vernieuwing. Immers, als alle ministers hiervoor
verantwoordelijk zijn, dan is er niemand echt
eindverantwoordelijke. Ja, misschien de minister-president,
maar wij geloven niet dat als dit weer Rutte wordt (en daar
lijkt het helaas op), hij dit is als veroorzaker ook echt kan en
wil oplossen.

PM24

Katten moeten buitenshuis een belletje dragen

Onderwerp

Schade van katten aan biodiversiteit verminderen

Indiener(s)

[JD Utrecht] Nyna Visser, Gijs Toussaint

Woordvoerder

Tom van den Top
•

Er een programmaminister voor Bestuurlijke
Vernieuwing op het ministerie van Algemene
Zaken moet komen;
Deze minister belast moet worden met de
coördinatie van een samenhangend
beleidsprogramma dat door bestuurlijke
vernieuwing een gezondere bestuurscultuur en
beter functionerende overheid creëert.

•
Constaterende
dat:

•

•
•

79

In Nederland jaarlijks ongeveer 140 miljoen dieren
worden gedood door katten.
Uit onderzoek in de Verenigde staten blijkt dat
huiskatten daar jaarlijks verantwoordelijk zijn voor de
dood van tussen de 400 miljoen en 1,2 miljard vogels.
Katten in de afgelopen 500 jaar verantwoordelijk zijn
voor het uitsterven van naar schatting 63
vogelsoorten.
Vogels een belangrijke diersoort in het ecosysteem
zijn.
De kosten van het verlies van biodiversiteit in 2050
kunnen oplopen tot 7% van het mondiale inkomen.
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•

•

•
Overwegende
dat:

Spreekt uit dat:

•

•

Toelichting
•

•

Onderwerp

Indiener(s)

[JD Groningen] Silke Kok, Roeland Nauta

Woordvoerder

Matthijs Hoekstra

Constaterende
dat:

In 2010 een verbod op kraken is ingesteld. Dit was voorheen
niet verboden.

Huiskatten een belangrijke en toch grotendeels
genegeerde oorzaak zijn van het verlies van dieren,
voornamelijk vogels, in Nederland.
Als katten minder prooidieren kunnen besluipen de
impact op biodiversiteit kleiner zal worden.

Overwegende
dat:

•

Spreekt uit dat:

Alle huiskatten in Nederland verplicht een belletje of ander
geluidmakend voorwerp moeten dragen als ze buitenshuis zijn.
•

PM25

In Nederland 2,6 miljoen katten als huisdier zijn, wat
een veel hoger aandeel is dan het aantal verwilderde
katten.
Het vrij rond laten lopen van huiskatten in overtreding
is met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen voor
de grote invloed die katten hebben op de
biodiversiteit.

https://www.nature.com/articles/ncomms2380.pdf?o
rigin=ppu
https://www.pnas.org/content/113/40/11261 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4
935856/katten-schadelijk-uitroeiers-moord-dierenuitsterven
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4
935661/huiskat-bedreiging-diersoorten-europeseregelgeving
https://purews.inbo.be/ws/files/13483140/INBO.A.3
609.pdf

Toelichting

•

Verhuurders en beleggers door opkopen en
leegstaand houden van panden kunstmatig de prijs
van onroerend goed opdrijven.
Meer mensen een dak boven hun hooft kunnen
krijgen door het onnodige leegstand tegen te gaan

Kraken moet gedoogd worden vanaf het moment dat
onroerend goed langer dan 6 maanden niet in gebruik is.

Beleggers en investeerders kopen grond en onroerend goed
op met de hoop dat de gemeente of de overheid daar een
bestemmingsplan voor gaat maken en dat het land een stuk
meer waard wordt. Dit levert direct een bijdrage aan de
ongelijkheid in de woningmarkt.
Daarnaast dwingt dit voorstel indirect de houders van de
leegstaande panden om het open te stellen aan antikrakers
of het pand daadwerkelijk in gebruik te nemen.

Laat het Nederlands kampioenschap kraken beginnen 2
(cluster)

Woningmarkt

80

PM26

Laat het Nederlands kampioenschap kraken beginnen 1
(cluster)

Onderwerp

Woningmarkt

Indiener(s)

[JD Groningen] Silke Kok, Roeland Nauta
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Woordvoerder

Matthijs Hoekstra
•

Constaterende
dat:

•

•
Overwegende
dat:

Spreekt uit dat:

Toelichting

•

Woordvoerder

•

In 2010 een verbod op kraken is ingesteld. Dit was
voorheen niet verboden.
De Jonge Democraten staan voor een betaalbare
en toegankelijke woningmarkt.

Constaterende dat:

Verhuurders en beleggers door opkopen en
leegstaand houden van panden kunstmatig de prijs
van onroerend goed opdrijven.
Meer mensen een dak boven hun hooft kunnen
krijgen door het onnodige leegstand tegen te gaan

•
Overwegende dat:

Beleggers en investeerders kopen grond en onroerend goed
op met de hoop dat de gemeente of de overheid daar een
bestemmingsplan voor gaat maken en dat het land een stuk
meer waard wordt. Dit levert direct een bijdrage aan de
ongelijkheid in de woningmarkt.

•

Spreekt uit dat:

Daarnaast dwingt dit voorstel indirect de houders van de
leegstaande panden om het open te stellen aan antikrakers
of het pand daadwerkelijk in gebruik te nemen.

Juist door huren te bevriezen laat je mensen in de kou staan

Onderwerp

Huurmarkt

Indiener(s)

[JD Groningen] Silke Kok, Roeland Nauta

•

•

Het verbod voor kraken moet worden afgeschaft. Het
kraken een onroerend goed dat 6 maanden lang niet in
gebruik is moet worden gelegaliseerd.

PM27

Thomas Hoekstra
Er eerder in de tweede en eerste kamer moties zijn
aangenomen om over te gaan tot een algemene
huurbevriezing;
De Jonge Democraten staan voor een beleid van
de overheid dat zich dient te richten op het
creëren van een duurzaam en passend
woningaanbod dat zowel aan de kwalitatieve als
kwantitatieve vraag voldoet;
Het bevriezen van huur niet effectief is en het
investeringen in nieuwe woningen en
verduurzaming ernstig bemoeilijkt;
Met een algemene huurbevriezing krijgen alle
huurders van sociale huurwoningen weliswaar iets
lagere lasten, maar daarvan profiteren ook
huurders die het niet nodig hebben;
Voor verhuurders de lasten ook ieder jaar hoger
worden;

Huurbevriezing geen structurele oplossing is voor het
tegengaan van stijgende huurprijzen.

Toelichting

81

PM28

Pandjesmelkers opgelet!

Onderwerp

Woningmarkt

Indiener(s)

[Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den
Berg

Woordvoerder

Tristan Stokman
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•
Constaterende dat:

•
•
Overwegende dat:
•

•

Er op de woningmarkt te veel misstanden
plaatsvinden omtrent hoge huurprijzen,
nalatigheid bij reparaties en andere malafide
praktijken van verhuurders;

•
Constaterende
dat:

De verhuurders makkelijker aansprakelijk moeten
worden kunnen gesteld voor hun slechte gedrag;
de Jonge Democraten graag een zo eerlijk
mogelijke woningmarkt zien;
een verhuurdersvergunningsstelsel de drempel
verlaagt voor huurders die stappen willen
ondernemen tegen een vervelende huurbaas;

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten pleiten voor een
verhuurdersvergunningsstelsel op de woningmarkt.

Toelichting

Een verhuurdersvergunning betekent dat een verhuurder
een vergunning moet hebben om huurders in huis te nemen.
Na te veel klachten kan die verhuurder een boete krijgen of
de verhuurdersvergunning kwijtraken. Hiermee stimuleer
je goed gedrag onder de verhuurders omdat hun
vergunning in het geding kan komen wanneer ze zich
misdragen.

•
•
•

•
Overwegende
dat:

•
•

Spreekt uit dat:

Meer studenten betekent meer studentenkamers

Onderwerp

Huisvesting studenten koppelen aan toenemende
studentenaantallen scholen

Indiener(s)

[JD Brabant] Joris Hetterscheid, Goan Booij

Woordvoerder

Melvin Poos

Toelichting

•

82

Studenten moeten kunnen wonen en leven dicht bij de
universiteit/hogeschool naar keuze
Buitenlandse studenten in Nederland een
woonruimte nodig hebben
Studenten een betaalbare studentenwoning moeten
kunnen vinden

Als een hogeschool of universiteit een groei van meer dan 1000
studenten in de komende 3 jaar verwacht, moet er voor
minimaal 15% van de toename in verwachte studenten
woonruimte worden gecreëerd in de stad waar deze studenten
les zullen krijgen.
•

PM29

Er te weinig nieuwe studentenwoningen bijgebouwd
worden.
De studentenaantallen van universiteiten gemiddeld
met 3900 studenten over de afgelopen 3 jaar zijn
toegenomen
Er nu al te weinig studentenwoningen zijn
Er steeds meer buitenlandse studenten in Nederland
komen studeren
Prijzen van studentenkamers blijven stijgen door
krapte op de woningmarkt

In de praktijk zullen gemeenten met universiteiten of
hogescholen in overleg bepalen hoe de bouw van deze
studentenwoningen plaats zal vinden. Het tekort aan
studenten woningen stijgt en er wordt niet voldoende
bij gebouwd; - https://lsvb.nl/2020/11/05/druk-opstudentenkamer-tekort-houdt-komende-vijf-jaaraan/
Volgens het CBS gaan binnen 16 maanden na start
studie 14% van de studenten aan het hbo op kamers
wonen en 45% van de studenten aan universiteiten
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gaan op kamers wonen. Om de onderste lijn aan te
houden is gekozen voor 15%

PM30

Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig is er geld.

Onderwerp

Gelijke stagevergoeding voor alle opleidingsniveau's.

Indiener(s)

[Werkgroep Diversiteit & Participatie]

Woordvoerder

Lisanne van Damme
•

Constaterende dat:
•
•

•
Overwegende dat:

•

PM31

Tibet

Onderwerp

Erkenning van Tibet

Indiener(s)

[Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den
Berg

Woordvoerder

Thijmen van Hoorn
•

Constaterende dat:

Stagevergoeding een onkostenvergoeding is, dit
betekent dat het een vergoeding is voor
reiskosten en salaris wat de stagiaires missen
omdat ze geen bijbaan kunnen doen.
Het verschil honderden euro's bevat.
Een onkostenvergoeding niet vergelijkbaar is met
verschillen van salarissen.

•
•
Overwegende dat:

Stagiaires net zoveel uren werk en inspanningen
leveren op elk opleidingsniveau.
Het verschil van werk niet dusdanig verschillend is
en het leeraspect van een stage belangrijker is dan
prestaties.

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten voor een gelijke stagevergoeding
zijn voor de opleidingsniveau's: MBO, HBO en WO.

Toelichting

https://nos.nl/artikel/2316823-rijk-trektstagevergoedingen-gelijk-verschil-mbo-en-hbo-niet-uit-teleggen

•
•

•
•

•
Spreekt uit dat:

Toelichting

83

•

Tibet en China een lange geschiedenis van conflict
kennen
China Tibet in de jaren '50 heeft ingelijfd
China wordt verdacht van grove
mensenrechtenschendingen in Tibet, waaronder
moord, marteling en onrechtvaardige
gevangenisstraffen
Nederland Tibet niet erkent als staat
Het Tibetaanse volk de inlijving zelf ziet als
kolonisatie
China zich inspant voor de sinificatie van Tibet en
daarmee culturele genocide tracht te plegen
Het genocidale en autoritaire gedrag van China
een halt toegeroepen moet worden
Nederland Tibet moet erkennen als soevereine
staat
Nederland zich internationaal moet inspannen
voor hetzij onafhankelijkheid van Tibet, hetzij het
hervormen van Tibet tot autonome bestuurlijke
regio zoals Hongkong en Macau.
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PM32

They Taiwant This

Onderwerp

Status Taiwan

Indiener(s)

[Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den Berg

Woordvoerder

Thomas Vissers

Constaterende
dat:

•
•

Taiwan niet erkend wordt door Nederland;
Taiwan door niet erkend te worden niet mag worden
toegelaten tot internationale organisaties als de
Verenigde Naties en de Wereld
Gezondheidsorganisatie.

•

niet mee kunnen doen aan internationale
organisaties ingrijpende gevolgen kan hebben voor
een volk, zoals geen aanspraak kunnen maken op
WHO steun, niet mee kunnen doen aan een
internationaal arbitragehof en buitengesloten
worden van de Wereldbank en het Internationaal
Monetair Fonds;
niet erkend worden als land ingrijpende gevolgen
kan hebben als het niet kunnen sluiten van officiële
handelsverdragen;
Taiwan al sinds 1949 een de facto onafhankelijke
staat is;
een groeiende meerderheid van de bevolking van
Taiwan een onafhankelijke Taiwanese staat wenst;
veel Taiwanese jongeren zich uitgesproken
staatsburger van Taiwan voelen en 82% aangeeft
zich te willen verdedigen tegen Chinese agressie om
de landen te herenigen;
China dagelijks gevechtsvliegtuigen Taiwan in stuurt
om druk op het land te zetten en meer
internationale erkenning Chinese druk op Taiwan
een halt toe kan roepen;

•
Overwegende
dat:

•
•
•

•

•

Spreekt uit dat:

Nederland, en uiteindelijk de EU, Taiwan moet erkennen als
soevereine staat onafhankelijk van de Volksrepubliek China.
•

•

•
Toelichting
•

•
•

84

Nederland om historische redenen een bijzondere
band met Taiwan heeft.

Bronnen:
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/26/
taiwan
reports-incursion-by-20-chinese-military-aircraft
https://www.aljazeera.com/news/2020/3/27/gener
ation-next-how-the-young-are-changing-taiwanspolitics
https://decorrespondent.nl/3358/reis-mee-doorhet-land-dat-niet-bestaat-en-leer-hoe-belangrijkhet-is-om-erkend-te-worden/146311418c3c342c6
https://www.volkskrant.nl/nieuwsachtergrond/amerikaanse-topmilitairenwaarschuwen-voor-chinese-invasie-intaiwan~b6986716/
https://www.youtube.com/watch?v=VkuNWDG3y
NM
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/395156
0

PM33

Lekker wadlopen tussen de sinkholes

Onderwerp

Gaswinning

Indiener(s)

[JD Fryslân] Jeroen Bos, Janne Dam

Woordvoerder

Jeroen Bos
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•

•
Constaterende dat:
•
•

•

•
Overwegende dat:
•

Spreekt uit dat:

•

Het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals
aardgas, klimaatverandering
versterkt en slecht is voor het milieu;
Gaswinning aardbevingen en bodemdaling kunnen
veroorzaken en slecht is
voor biodiversiteit in een gebied;
Het Waddengebied het enige UNESCO
natuurgebied is in Nederland
Gaswinning in Groningen tot zware financiële,
sociale en zelfs tot emotionele
problemen heeft geleid;
Het onwenselijk is dat er meer fossiele
brandstoffen gewonnen worden om te
gebruiken;
Het waddengebied te waardevol is om te laten
vernielen door de
omgevingsschade van gaswinning;
Het niet wenselijk is om andere gebieden dezelfde
problemen als Groningen
op de hals te halen;

PM34

Young man, there's no need to feel down

Onderwerp

Homogenezingstherapie

Indiener(s)

[Werkgroep Justitie en Veiligheid] [Werkgroep Diversiteit
en Participatie]

Woordvoerder

Pol Koopman

Gaswinning in Fryslân en onder het Waddengebied geen
doorgang mag vinden
•

Toelichting

•

•

•

Verschillende initiatieven lopen om gaswinning
onder Friesland en de
Waddenzee meer gas te gaan winnen. De lokale
politiek is tegen en het Staats
Toezicht op de Mijnen is tegen. Hierom en om de
bovenstaande redenen is het
dus niet wenselijk om dit door te laten gaan.
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1047591friese-milieufederatieonaangenaam-verrast-overextra-gaswinningsplannen

Constaterende dat:

•

Overwegende dat:

85

https://www.lc.nl/friesland/Gaswinning-in-kleinevelden-een-aflopendezaak-In-delen-vanFriesland-neemt-de-productie-toch-toe26841889.html

•

Er op dit moment in Nederland naar schatting
vijftien organisaties actief zijn die
homoseksualiteit ‘genezen’.
De Tweede Kamer in 2019 al
homogenezingstherapieën strafbaar wilde stellen
maar het Kabinet hier vooralsnog niets mee
gedaan heeft, ondanks de Kamermeerderheid.
De therapieën voor ernstig psychische klachten
onder de slachtoffers zorgen.
Geaardheid absoluut niet iets is wat met therapie
‘gecorrigeerd’ zou moeten worden.
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•

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten pleiten voor spoedige wetgeving die
dergelijke homogenezingstherapieën verbieden.

Toelichting

De ‘homogenezende’ organisaties staan op internet niet
beschreven als ‘seksualiteitgenezers’ maar verhullen zich
achter andere namen. De wetgeving zal vooral symbolisch
en afschrikwekkend werken en mogelijkheid tot
handhaving bieden.
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Het verkopen van weefsels is ethisch onverantwoord

Onderwerp

Nierhandel

Indiener(s)

[Werkgroep Volksgezondheid, Welzijn en Sport]

Woordvoerder

Miguel Overzier
•

Constaterende dat:
•

•

De Jonge Democraten op dit moment nog geen
standpunt hebben ingenomen over dit onderwerp.

•
Overwegende dat:
•

•

Spreekt uit dat:

Het verkopen van mensen hun eigen weefsel kan
tot onomkeerbare schade lijden bij de donor.
Je financiële situatie geen invloed zou moeten
hebben op beslissingen over je gezondheid
De ontwikkeling om alternatieve behandelingen
minder belastend te maken razendsnel gaan en
technieken om gedoneerde nieren langer mee te
laten gaan ook.
Op 1 juli 2020 een nieuwe donorwet is ingegaan
met als doel het verminderen van het
orgaantekort.
De motie uit 2015 niet in lijn is met het politiek
programma.

Het ter beschikking stellen van weefsel/organen altijd
vanuit altruïstisch standpunt moet plaatsvinden, zonder dat
er op welke manier dan ook financiële druk kan meespelen
bij de beslissing van de donor.

Toelichting

De JD in 2015 een motie heeft aangenomen die
een publiek gereguleerde nierhandel voorstelt
tegen het orgaantekort. Orgaandonatie een
levensreddende ingreep is met grote verbetering
van kwaliteit van leven ten opzichte van
alternatieve behandelingen.
In het politiek programma staat aan donoren enkel
direct financiële kosten te vergoeden bij
orgaandonatie
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Covid certificaat

Onderwerp

Corona

Indiener(s)

[JD Amsterdam] Jeffrey Eelman, Isa Luiten

Woordvoer
der

Jamie Shalders
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•
•

•

•
Constaterende dat:

•
•
•

•
•

•
Overwegende dat:

•

•

Spreekt uit dat:

•

Het Europese Covid certificaat geen officiële
einddatum heeft
Niet iedereen voor het einde van de zomer
gevaccineerd kan worden, en dus ook niet
iedereen vrij kan reizen
De vaccinatie in Europa op gang is gekomen. Het
doel om 70% van de Europese bevolking
gevaccineerd te hebben, zal waarschijnlijk
gehaald worden
Iedereen die echt ziek wordt van corona al
ingeënt is
Het effect van de vaccinnaties overal te zien is, er
wordt in bijna alle lidstaten versoepeld
Het Verdrag van Schengen erg belangrijk is, en
zo min mogelijk moet worden beperkt
PCR testen duur zijn, al helemaal als een hele
familie op vakantie wilt (hangt af per lidstaat, NL
vergoed ze maar dat doet niet elke lidstaat)
Mutaties alleen ontstaan in brandhaarden waar
weinig gevaccineerd wordt
De bekende mutaties zijn niet afkomstig van EU
landen

•

•

Toelichting

•

•

Wanneer 70% gevaccineerd is grenscontroles
voor corona niet meer nodig zijn,
mensen moeten weer vrij kunnen reizen door
Europa voor wekgelegenheden,
Mensen weer op vakantie moeten kunnen,
de PCR tests de staat geld kosten,

•

Nederland binnen de EU een einddatum moet eisen voor
het Europese Covid certificaat, bij voorbaat al wanneer
70% van de volwassen EU bevolking gevaccineerd is.
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Artikel waarin Ursula von der Leyen bevestigt
dat de vaccinatiedoelen waarschijnlijk gehaald
zullen worden:
https://news.sky.com/story/covid-19-ursulavon-der-leyen-says-eu-will-reach-vaccinetarget-of-70-having-first-jab-by-july-12311843
Afnames van besmettingen in de Europese Unie:
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019ncov-eueea
Overal binnen de Europese Unie begint het
aantal ziekenhuisopnames te dalen, dus het einde
van de crisis in zicht is:
https://covid19.healthdata.org/finland?view=cu
mulative-deaths&tab=trend
Artikel over het verdrag van Shengen:
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headli
nes/security/20190612STO54307/schengeneen-gids-over-de-europese-grensvrije-zone
Kosten van PCR test zijn 350 miljoen, zolang het
Europees Covid certificaat actief blijft moet de
overheid dat ook zeker blijven vergoeden:
https://www.nu.nl/economie/6137269/gratistesten-van-nederlanders-die-op-reis-willenkost-tot-350-miljoen-euro.html
Kosten van PCR test variëren per land, ligt tussen
de 50-300 euro:
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/frankrijk-zetdwarsligger-nederland-opzij-en-biedt-pcr-testgratis-aan
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Trias Radices

Onderwerp

Uitbreiding leden van de Tweede Kamer

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 89
Indiener(s)

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur]

PM38

Double Trouble

Woordvoerder

Thomas Alberts

Onderwerp

Uitbreiding aantal TK-leden

Indiener(s)

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur]

Woordvoerder

Thomas Alberts

•

•
Constaterende dat:
•
•

•
•

•
Overwegende dat:

De Grondwet sinds 1956 voorschrijft dat het
aantal leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 150 bedraagt;
De Nederlandse bevolking sinds de laatste
bijstelling van het aantal Tweede Kamerleden met
6,6 miljoen inwoners is gegroeid;
Het CBS inschat dat de Nederlandse bevolking in
2030 zal groeien tot 18,5 miljoen inwoners;
Het aantal volksvertegenwoordigers in de meeste
landen ruwweg gelijk staat aan het trekken van de
derdemachtswortel van het aantal inwoners;

•

•
Constaterende dat:
•
•

De hoeveelheid Kamerleden representatief dient
te zijn voor de bevolking van Nederland;
De hoeveelheid Kamerleden niet langer
representatief is voor de bevolking van
Nederland;
De Jonge Democraten voorstander zijn van het
vergroten van het aantal Tweede Kamerleden;
- Nederland volgens de geconstateerde formule
258 Kamerleden zou moeten hebben bij een
bevolking van 17,3 miljoen inwoners;
- Nederland volgens de geconstateerde formule
264 Kamerleden zou moeten hebben bij een
bevolking van 18,5 miljoen inwoners;

Spreekt uit dat:

Het aantal Tweede Kamerleden verhoogt dient te worden
naar tenminste 265.

Toelichting

Deze motie is onderdeel van een zestal moties over het uit
te breiden aantal Tweede Kamerleden.

•
•
•
Overwegende dat:

•

•

•
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De Grondwet sinds 1956 voorschrijft dat het
aantal leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 150 bedraagt;
De Nederlandse bevolking sinds de laatste
bijstelling van het aantal Tweede Kamerleden met
6,6 miljoen inwoners is gegroeid;
Het CBS inschat dat de Nederlandse bevolking in
2030 zal groeien tot 18,5 miljoen inwoners;
Het aantal volksvertegenwoordigers in de meeste
landen ruwweg gelijk staat aan het trekken van de
derdemachtswortel van het aantal inwoners;
De hoeveelheid Kamerleden representatief dient
te zijn voor de bevolking van Nederland;
De hoeveelheid Kamerleden niet langer
representatief is voor de bevolking van Nederland
De Jonge Democraten voorstander zijn van het
vergroten van het aantal Tweede Kamerleden;
Nederland volgens de geconstateerde formule
258 Kamerleden zou moeten hebben bij een
bevolking van 17,3 miljoen inwoners;
Nederland volgens de geconstateerde formule
264 Kamerleden zou moeten hebben bij een
bevolking van 18,5 miljoen inwoners;
Een verdubbeling een maatschappelijk signaal
afgeeft van de waarde van het parlement;
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Spreekt uit dat:

Het aantal Tweede Kamerleden verhoogt dient te worden
naar tenminste 300.

Toelichting

Deze motie is onderdeel van een zestal moties over het uit
te breiden aantal Tweede Kamerleden.

•

Spreekt uit dat:

Nederland volgens het Grondwettelijk voorschrift
in de Thorbecke-versie van de Grondwet 384
Kamerleden zou moeten hebben bij een bevolking
van 17,3 miljoen inwoners;

Het aantal Tweede Kamerleden verhoogt dient te worden
naar tenminste 385.
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Team Thorbecke 2021

Onderwerp

Uitbreiding aantal leden TK

Indiener(s)

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur]

PM40

Team Thorbecke 2030

Woordvoerder

Thomas Alberts

Onderwerp

Uitbreiding TK

Indiener(s)

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur]

Woordvoerder

Thomas Alberts

•

•
Constaterende dat:
•
•

•
•
Overwegende dat:

•

•

Toelichting

De Grondwet sinds 1956 voorschrijft dat het
aantal leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 150 bedraagt;
De Nederlandse bevolking sinds de laatste
bijstelling van het aantal Tweede Kamerleden met
6,6 miljoen inwoners is gegroeid;
Het CBS inschat dat de Nederlandse bevolking in
2030 zal groeien tot 18,5 miljoen inwoners;
De Jonge Democraten voorstander zijn van het
vergroten van het aantal Tweede Kamerleden.

•

•
Constaterende dat:
•

De Grondwet van Thorbecke in 1848 één Tweede
Kamerlid per 45.000 inwoners voorschreef;
De hoeveelheid Kamerleden representatief dient
te zijn voor de bevolking van Nederland;
De hoeveelheid Kamerleden niet langer
representatief is voor de bevolking van
Nederland;
De Jonge Democraten voorstander zijn van het
vergroten van het aantal Tweede Kamerleden;

•
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De Grondwet sinds 1956 voorschrijft dat het
aantal leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 150 bedraagt;
De Nederlandse bevolking sinds de laatste
bijstelling van het aantal Tweede Kamerleden met
6,6 miljoen inwoners is gegroeid;
Het CBS inschat dat de Nederlandse bevolking in
2030 zal groeien tot 18,5 miljoen inwoners;
De Jonge Democraten voorstander zijn van het
vergroten van het aantal Tweede Kamerleden.
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•
•
•
Overwegende dat:

•
•
•

•

De Grondwet van Thorbecke in 1848 één Tweede
Kamerlid per 45.000 inwoners voorschreef;
De hoeveelheid Kamerleden representatief dient
te zijn voor de bevolking van Nederland;
De hoeveelheid Kamerleden niet langer
representatief is voor de bevolking van
Nederland;
De Jonge Democraten voorstander zijn van het
vergroten van het aantal Tweede Kamerleden;
Een grondswetherziening
Nederland volgens het Grondwettelijk voorschrift
in de Thorbecke-versie van de Grondwet 411
Kamerleden zou moeten hebben bij een bevolking
van 18,5 miljoen inwoners;

Spreekt uit dat:

Het aantal Tweede Kamerleden verhoogt dient te worden
naar tenminste 411.

Toelichting

Deze motie is onderdeel van een zestal moties over het uit
te breiden aantal Tweede Kamerleden.

•
Constaterende dat:
•
•

•

•
•
Overwegende dat:
•
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The 420 Pot Parliament

Onderwerp

Uitbreiding aantal leden TK

Indiener(s)

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur]

Woordvoerder

Thomas Alberts

•
•
•

Spreekt uit dat:
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De Grondwet sinds 1956 voorschrijft dat het
aantal leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal 150 bedraagt;
De Nederlandse bevolking sinds de laatste
bijstelling van het aantal Tweede Kamerleden met
6,6 miljoen inwoners is gegroeid;
Het CBS inschat dat de Nederlandse bevolking in
2030 zal groeien tot 18,5 miljoen inwoners;
De Jonge Democraten voorstander zijn van het
vergroten van het aantal Tweede Kamerleden.
De hoeveelheid Kamerleden representatief dient
te zijn voor de bevolking van Nederland;
- De hoeveelheid Kamerleden niet langer
representatief is voor de bevolking van
Nederland;
De Jonge Democraten voorstander zijn van het
vergroten van het aantal Tweede Kamerleden;
Nederland volgens de geconstateerde formule
411 Kamerleden zou moeten hebben bij een
bevolking van 18,5 miljoen inwoners;
450 Tweede Kamerleden als verdrievoudiging
misschien wat veel is;
411 zo’n raar getal is;
Nederland internationaal bekend staat om de
cannabis;
Tegenmacht een actueel onderwerp is, en de
datum 4/20 (20 april) internationaal wel wordt
gevierd onder jongeren als de dag van de
tegencultuur;

Het aantal Tweede Kamerleden verhoogt dient te worden
naar tenminste 420.
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Deze motie is onderdeel van een zestal moties over het uit
te breiden aantal Tweede Kamerleden.

Toelichting

Spreekt
uit dat:

Het aantal Tweede Kamerleden verhoogt dient te worden naar
tenminste 450.

Toelichti
ng

Deze motie is onderdeel van een zestal moties over het uit te breiden
aantal Tweede Kamerleden.

PM42

Thropple Trouble

Onderw
erp

Concretisering van het standpunt over de uitbreiding van het aantal
leden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het Koninkrijk der
Nederlanden

PM43

Ongelijke verdeling subsidiegelden voor podiumkunsten

Onderwerp

Verdeling Fonds Podiumkunst gelden per provincie

Indiener
(s)

[Werkgroep Democratie & Openbaar Bestuur]

Indiener(s)

Werkgroep Kunst, Cultuur en Media

Woordv
oerder

Thomas Alberts

Woordvoerder

Mees Walters
•

•
Constat
erende
dat:

•

•

•
•
Overwe
gende
dat:

•
•
•

De Grondwet sinds 1956 voorschrijft dat het aantal leden
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 150 bedraagt;
De Nederlandse bevolking sinds de laatste bijstelling van het
aantal Tweede Kamerleden met 6,6 miljoen inwoners is
gegroeid;
Het CBS inschat dat de Nederlandse bevolking in 2030 zal
groeien tot 18,5 miljoen inwoners;

Constaterende
dat:

•

•

•

De hoeveelheid Kamerleden representatief dient te zijn voor
de bevolking van Nederland;
De hoeveelheid Kamerleden niet langer representatief is
voor de bevolking van Nederland;
De Jonge Democraten voorstander zijn van het vergroten
van het aantal Tweede Kamerleden;
De regering het aantal woordvoerders verdrievoudigt heeft
in het laatste kabinet;
Een verdrievoudiging van het aantal parlementariërs nog
meer slagkracht geeft aan het parlement ten opzichte van
een verdubbeling

Overwegende
dat:

•
•

Spreekt uit dat:
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•

81% van de in 2020 toegekende FPK-subsidies naar
makers werkzaam in de vier grote steden ging en
slechts 19% naar makers in de rest van Nederland.
Makers in de provincies Gelderland en Overijssel 0%
van de in 2020 toegekende FPK-subsidies
toegewezen kregen.
Het FPK geen regel kent om een gelijkmatige
geografische verdeling van hun gelden na te streven.
Elke provincie in Nederland zich cultureel
vertegenwoordigd moet voelen.
Cultuur geen privilege is van bewoners in stedelijke
gebieden.
Makers werkzaam buiten de randstad evenveel
recht hebben op cultuurmiddelen van het Rijk.
Er een quotum opgesteld moet worden dat een
eerlijke geografische spreiding van de FPK-subsidies
over de provincies waarborgt.
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•

Toelichting
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Overwegende
dat:

• Niet alleen pas wo-afgestudeerden aan het basisprofiel
kunnen voldoen.
• Ook hbo- en mbo-studenten maatschappelijk betrokken
zijn.
• Ook hbo- en mbo-studenten bestuurservaring kunnen
opdoen tijdens hun studie.
• Ook hbo- en mbo-studenten een positieve bijdragen
kunnen leveren aan de maatschappij.
• In het kader van een leven lang ontwikkelen ook hbo- en
mbo-studenten zich moeten kunnen ontwikkelen door
middel van een rijkstraineeship.
• Er op hbo- en mbo-niveau opleidingen zijn voor economie,
techniek, ICT en bedrijfskunde.

Spreekt uit dat:

• De Jonge Democraten van mening zijn dat het
rijkstraineeprogramma moet worden uitgebreid en
aangepast naar pas hbo- en mbo-afgestudeerden.

Toelichting

Toelichting rijkstraineeship
https://www.werkenvoornederland.nl/starters/traineeships
/het -rijkstraineeprogramma

Dit quotum garandeert dat ten minste 70% van de
FPK-gelden proportioneel (naar inwonertal per
provincie) wordt verdeeld.

De in 2020 toegekende FPK-subsidies gelden voor de periode
2021-2024. Zie ook:
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/te-veel-naar-derandstad-te-weinig-naar-de-regio-verdeling-kunstsubsidieleidt-tot-schevegezichten~b204324d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing
.com%2F

Strak in je rijkstraineepak

Onderwerp

Rijkstraineeship voor hbo- en mbo-studenten.

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Pim van Dam

Constaterende
dat:

• Het rijkstraineeship alleen voor pas wo-afgestudeerden is.
• Je hier alleen voor in aanmerking komt met een wo-master.
• Je hier alleen voor in aanmerking komt als je niet langer
dan twee jaar bent afgestudeerd.
• Je past bij het basisprofiel als je maatschappelijk
betrokken, omgevingsgericht, resultaatgericht, enthousiast,
communicatief en flexibel inzetbaar bent.
• Je wordt tijdens de rijkstraineeship gekoppeld aan een
ministerie en daar werk je aan 2 tot 3 opdrachten.
• De rijksoverheid voor het rijkstraineeship vooral opzoek is
naar economen, technici, ICT’ers en bedrijfskundigen.
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PM45

Weten wat je stemt

Onderwe
rp

Het verplicht openbaar stellen van de notulen die gemaakt worden
tijdens de verkenning, de informatiegesprekken, en de
formatiegesprekken

Indiener(
s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van Wessel

Woordvo
erder

Hidde van Luenen
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•
Constate
rende
dat:

•
•

•
Overweg
ende dat:
•

Spreekt
uit dat:

belemmerd door de onderhandelingstactieken van de
verschillende partijen.

Er op dit moment een debat gaande is over transparantie in
het bestuur, en informatievoorziening naar de kamer;
Een democratie niet goed kan functioneren zonder goed
geïnformeerde kiezers;
Partijen tijdens de verkenning, informatie- en
formatiegesprekken concessies maken als ze deel willen zijn
van de coalitie;
Burgers het recht hebben te weten welke overwegingen
partijen maken tijdens het vormen van een coalitie, in het
bijzonder met betrekking tot mogelijke coalitiepartners, en
het maken van concessies op punten uit partijprogramma’s;
Burgers dergelijke informatie nodig hebben om tijdens
verkiezingen een weloverwogen keuze te kunnen maken;
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Zorg is geen luxegoed

Onderwerp

Eigen bijdrage in de zorg

Indiener(s)

[Politieke Commissie Amsterdam] Jente de Vries, Tim
Kooter, Isa Luiten, Evie Rasing, Julian Talma, Maarten
Poirot, Jeroen Bakker, Sarah Rahali, Piet Pankratz, Wisse
Dudink, Jamie Shalders, Nienke B

Woordvoerder

Julian Talma

De Jonge Democraten zich uitspreken voor dat alle notulen die
gemaakt worden tijdens de verkenning, informatiegesprekken, en
formatiegesprekken een half jaar na de aanstelling van het kabinet, of
in het geval van een gefaalde formatie, bij het uitroepen van nieuwe
verkiezingen, publiek gemaakt moeten worden.
•

Toelichti
ng

•

•
•
Constaterende dat:

Deze motie is ontstaan vanuit de ontwikkelingen in linkse
partijen tijdens de huidige formatie, waarbij tijdens de
campagne enkele linkse partijen publiekelijk riepen voor een
linkse samenwerking (https://www.trouw.nl/politiek/jesseklaver-daagt-de-collega-s- op-links-nog-een-keeruit~b7f6c3a5/?referrer=https%3A%2F%
2Fduckduckgo.com%2F), maar deze samenwerking
vervolgens tijdens de verkenneningsgesprekken onder de
bus gooiden (https://nieuws.nl/algemeen/20210331/alleenpvda-houdt-expli ciet-vast-aan-andere-linkse-partij/).
Kiezers zouden dit normaal nooit te weten zijn gekomen,
ondanks dat dit een zeer politieke keuze is geweest, die
tegen de beloften in gaat van de betreffende partij.
De notulen wordt pas na het aanstellen van het kabinet
bekend gemaakt, zodat de formatie zelf niet ernstig wordt

•

•

•
•
Overwegende dat:
•
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De eigen bijdrage bij veel soorten zorg op 25% is
gesteld.
Voor de laagste inkomens regelingen bestaan om
zorgkosten te dekken.
Veel Nederlanders die net boven deze
inkomensgrens leven geen gebruik kunnen maken
van deze regelingen en de zorg daardoor minder
makkelijk kunnen veroorloven.
Uit onderzoek blijkt dat 21% van de
ondervraagden zorg mijdt om kosten te sparen.
De eigen bijdrage een grote rol speelt in het
mijden van kosten.
Zorg geen luxe, maar een basisrecht zou moeten
zijn.
Zorgkosten op de lange termijn zullen oplopen, als
de zorg aanvankelijk gemeden wordt.
Voorkomen beter is dan genezen.
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Spreekt uit dat:

De eigen bijdrage in de zorg inkomensafhankelijk dient te
zijn.
•

Toelichting

•

•
•
•

•

Als bepaalde zorg wordt gedekt binnen het eigen
risico, bijvoorbeeld bloedonderzoek, moet je vaak
nog een eigen bijdrage betalen. Dit is een
percentage van de totale kosten en verschilt per
verleende zorg. Veel zorg vereist een eigen
bijdrage, waardoor de kosten al snel op kunnen
lopen. Voor veel Nederlanders met een lager
inkomen is deze eigen bijdrage moeilijk te betalen.
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering2020/nederlanders-in-extreme-geldproblemendoor-hoge-zorgkosten
https://nos.nl/artikel/2358940-de-armoede-innederland-daalde-licht-voor-de-coronacrisis
https://www.armoedefonds.nl/armoede-innederland
https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering2022/minder-nederlanders-mijden-zorgvanwege-kosten

•
•
Constaterende dat:
•

•
•

•
Overwegende dat:
•
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Money, money, money

Onderwerp

Onderwijs

Indiener(s)

[JD Fryslân] Jeroen Bos, Janne Dam

Woordvoerder

Sjirk Bruinsma

Het onderwijs aantrekkelijker moet worden
gemaakt teneinde het
lerarentekort tegen te gaan;
Beloning in verhouding zou moeten staan tot
uitgevoerde taken en
verantwoordelijkheden;
Geldzorgen niet de kwaliteit van het onderwijs
van leraren in opleidingen,
noch het onderwijs dat zij geven ten goede komt;

Spreekt uit dat:

Leraren in opleiding een wettelijke minimale vergoeding
krijgen tijdens stages met zelfstandige klassen;

Toelichting

Aangenomen tijdens de AAV.
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Leraren in opleiding wettelijk gezien niet betaald
hoeven te worden als zij een
stageovereenkomst hebben;
De meeste leraren in opleiding een
stageovereenkomst hebben;
Leraren in opleiding meestal praktisch dezelfde
verantwoordelijkheden en
taken hebben als reguliere leraren gedurende een
jaar;
De vergoeding voor leraren in opleiding via
stageovereenkomsten (vaak €0 300 per maand) niet in verhouding staat tot de
werkzaamheden en
verantwoordelijkheden;
Nederland een lerarentekort kent;.

Ik kan je op een briefje geven waar de zetel van Liane de Haan
vandaan komt
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Onderwerp

Briefstemmen

Indiener(s)

[Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den Berg

Woordvoerder

Rick Spierings/Thomas Vissers

Constaterende
dat:

•

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2021
briefstemmen beschikbaar is gemaakt voor de 70plus doelgroep.

•

briefstemmen de drempel om te gaan stemmen over
het algemeen kan verlagen;
ook mensen jonger dan 70 - bijvoorbeeld om
veiligheidsoverwegingen, onderliggend risico of een
fysieke beperking - niet zelf gemakkelijk naar een
stembureau kunnen gaan;
tijdens uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld
zoals een pandemie, onder alle leeftijdsgroepen de
opkomst lager kan liggen en niet uitsluitend de
leeftijdsgroep met gemiddeld een hoger risico;
leeftijdsgroepen correleren met gemiddelde politieke
voorkeur;
het verlagen van de drempel om te gaan stemmen aan
één specifieke leeftijdsgroep dus invloed kan hebben
op de uitslag van de verkiezingen;
de schijn van selectieve stemtoegankelijkheid tussen
groepen in een democratie moet worden vermeden;
het nog niet zeker is of briefstemmen in de toekomst
terug zal keren, maar dat het ook niet uitgesloten kan
worden;
mensen onder de 70 met klachten bij de Tweede
Kamerverkiezingen in 2021 niet anders konden dan
iemand machtigen;
moeten machtigen uit noodzaak onwenselijk is, zeker
als de mensen die men het meest vertrouwt misschien
ook in quarantaine moeten als jij dat moet.

•

•

•
Overwegende
dat:

•

•
•

•

•

Spreekt uit dat:

In het geval dat briefstemmen een terugkerende optie is dit
voor alle stemgerechtigden mogelijk moet zijn.

Toelichting

Iedereen de optie geven om te briefstemmen was uitvoerbaar
geweest, helaas is het kabinet hier te laat mee begonnen. Over
of briefstemmen iets positiefs is dat moet terugkeren kan men
van mening verschillen, maar het introduceert een gevaarlijke
asymmetrie tussen 70-plussers en 70-minners om dit voor de
een niet en voor de ander wel mogelijk te maken. Bovendien
was deze harde grens erg arbitrair.

PM49

“Eigen benen zijn de beste steun”

Onderwerp

Corona steunmaatregelen

Indiener(s)

[Werkgroep Economie]

Woordvoerder

Thom Faber

•
•
•
Constaterende dat:
•

•
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Generieke steunpakketten noodzakelijk waren om
op zeer korte termijn steun te kunnen bieden.
De generieke steun belangrijk is geweest om de
Nederlandse economie overeind te houden.
De beperkingen een aantal sectoren extra hard
hebben geraakt.
Bedrijven in alle sectoren gebruik hebben
gemaakt van de steun, ook al hadden zij geen of
beperkt omzetverlies
De meeste beperkingen waarschijnlijk per dit
najaar opgeheven zullen zijn.
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•
•

•

•
Overwegende dat:

•

Spreekt uit dat:

Het uitdelen en vervolgens terugvorderen van
steun voor onnodige administratieve en financiële
last zorgt bij zowel de overheid als ondernemers
De steun wordt bepaald op basis van omzetverlies,
waardoor ook bedrijven die economisch
onrendabel zijn worden beschermd tegen de
normale economische dynamiek en concurrentie.
Het ondersteunen van dit soort onrendabele
bedrijven slecht is voor de Nederlandse economie
en verspilling van belastinggeld is
Het onnodig langer laten doorlopen van de
steunpakketten economisch herstel uitstelt en
niet bevordert
Sommige sectoren, zoals de reis &
evenementenbranche, het langer dan andere
sectoren moeilijk zullen hebben door de gevolgen
van de pandemie en beperkingen.

•
Toelichting

Indien de beperkingen opgeheven worden, moet de
generieke steun dit najaar stop gezet en vervangen worden
door steunmaatregelen die specifiek gelden voor de
sectoren die langdurig last ondervinden van de gevolgen
van de pandemie en nog doorlopende beperkingen.

PM50

Witheet op Wit-Rusland

Onderwerp

Straffen van Loekasjenko

Indiener(s)

[Werkgroep Buitenlandse Zaken]: Abel Hartman &
Alexander van den Berg, [WG Europese Unie]: Maarten
Tollenaar

Woordvoerder

Maarten Tollenaar/Alexander van den Berg
•
•

Constaterende dat:

•

•
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De huidige generieke steunmaatregelen zijn
bedoeld om te voorkomen dat bedrijven die last
ondervinden van de maatregelen omvallen. Deze
maatregelen werken middels het verstrekken van
voorschotten en achteraf afrekenen.
Ondertussen loopt de economie weer als een
tierelier en zitten de meeste sectoren weer op het
pre-pandemie niveau of bewegen daar naar toe.
Een specifiek aantal sectoren ondervindt echter
nog steeds de last van de beperkingen. Dit betreft
horeca en de reis- en evenementenbranche. Het is
administratief simpeler, economisch efficiënter en
bovendien eerlijker als de generieke steun snel
wordt afgewikkeld en vervangen door gerichte
steun voor de meest zwaarst getroffen sectoren.

Wit-Rusland een dictatuur is;
Zowel Nederland als de EU Loekasjenko niet
erkent als president van Wit-Rusland;
Wit-Rusland recent een op frauduleuze gronden
een overvliegend Europees vliegtuig naar de
grond toe heeft gedwongen om een politieke
opponent te kunnen ontvoeren;
Dit een daad van agressie is en daarmee de
Europese soevereiniteit geschonden is;
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•

Wit-Rusland afgelopen verkiezingen vervalst
heeft, de oppositieleider gevangen genomen heeft
en zijn vrouw (die daarna kandidaat namens de
oppositie werd), naar de EU gevlucht is;

•
•

Mensenrechten belangrijk zijn;
Het bevorderen van mensenrechten en het
straffen van immoreel gedrag boven puur
economisch belang gaan;
De Rijksoverheid mensenrechtenschendingen
noemt als een belangrijke reden voor sancties;
Provocaties richting de EU, onder andere in de
vorm van het negeren van internationaal recht
aangaande vliegverkeer, niet onbeantwoord
kunnen blijven
Sancties raken vaak ook de bevolking, maar nu
roepen ook oppositieleiders om zwaardere
sancties in te zetten

•
Overwegende dat:

•

•

Spreekt uit dat:

Toelichting

agressie-dan-kan-de-eu-de-wit-russische-actie-nietonbeantwoord-laten~b701e635/

PM51

De Europese Unie kan beter voorkomen dan genezen

Onderwerp

Toekomstige zoönose voorkomen door Europees beleid

Indiener(s)

[Werkgroep EU], Ilse Puper

Woordvoerder

Maarten Tollenaar
•

Constaterende dat:

Nederland binnen de EU pleit voor een stevig en gericht
Europees sanctiepakket tegen Wit-Rusland, proportioneel
met de mensenrechtelijke situatie in het land.

•

•

Loekasjenko wordt vaak de laatste dictator van Europa
genoemd, hij is al sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie
aan de macht in Wit-Rusland, ook wel Belarus genoemd.
Bij stevige sancties valt te denken aan het bevriezen van
tegoeden van Loekasjenko en zijn elite, het instellen van
een volledig invoer- en exportverbod, of het uit het
interbancaire betaalsysteem Swift gooien.
Recentelijk hebben Wit-Russische oppositieleiders als
Pavel Latoesjko de wens om harder op te treden geuit. En
buitenland-expert Rob de Wijk opperde om het zeer zware
uit-Swift-gooien als maatregel te gebruiken.
https://www.trouw.nl/opinie/is-er-sprake-van-militaire-

Overwegende dat:
•
•

Spreekt uit dat:

Toelichting
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Er op dit moment geen duidelijke regelgeving op
Europees niveau is dat zoönose preventief
bestrijdt.
Door Europese intensieve landbouw er een groot
risico bestaat dat kan leiden tot het uitbreken van
een volgende zoönose.
Grensoverschrijdende regelgeving effectiever is
waardoor de voorkeur uitgaat naar Europees
beleid in plaats van nationaal beleid. Hierdoor
hebben Nederlandse boeren geen last van een
eventueel concurrentienadeel.
Er maatregelen genomen moeten worden om een
volgend virus te voorkomen.
Een virus dat zich in één Europees land ontwikkeld
grote problemen voor heel Europa kan opleveren.

De Jonge Democraten zich moeten inzetten voor nieuwe
Europese wetgeving voor de veehouderij om het risico op
een volgende zoönose te verkleinen.
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Daar zit een luchtje aan

Onderwerp

Luchtvervuiling

Indiener(s)

[JD Rotterdam] Hiba Jahouh, Richard Korpel

Woordvoerder

Jonah van Lotringen
•
•

Constaterende dat:
•

•

•
Overwegende dat:
•
•

Spreekt uit dat:

Toelichting

grootste uitstoters. Door de norm van de WHO te
hanteren, is de gemeente hiertoe eerder verplicht.

Rotterdam in 2019 de normen voor luchtkwaliteit
van de EU heeft overschreden
Rotterdam als stad in 2020 de norm van de EU
heeft gehaald, maar dat in sommige gedeeltes in
de stad de norm overschreed
De norm van de EU ruimer is dan het advies van de
WHO
Het advies van de WHO gebaseerd is op gezonde
lucht en leefomgeving en verder gaat dan de
wettelijke norm van de EU
In dit advies ultra fijnstof is opgenomen als
categorie
Ultra fijnstof (Pm2,5) dieper de longen in gaat dan
fijnstof (Pm10)
(Ultra) fijnstof boven gemiddeld door scooters
wordt uitgestoten

de overheid het advies van de WHO als norm moet
toepassen in de toetsing van de luchtkwaliteit van
Nederland en daarop het beleid aanscherpt voor o.a.
mobiliteit, wonen en economie.
Rotterdam had voor de corona crisis zeer slechte
luchtkwaliteit en haalde daarmee de normen van de EU
niet. Tijdens de lockdown werd de norm wel gehaald. Om
ervoor te zorgen dat steden niet terug gaan naar de oude
situatie, dienen er alternatieven gezocht te worden voor de
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PM53

Zomertijd, wintertijd, onderwijstijd

Onderwerp

Urennorm mbo

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Pim van Dam

Constaterende dat:

• Mbo-instellingen van de wet mogen afwijken van de
urennorm mits deze onderwijskundig goed is onderbouwd.
• In de wet wordt uitgegaan van 1600 klokuren studielast
per volledig studiejaar.
• De urennorm bij BOL-opleidingen afhangt van de duur
van de opleiding.
• De urennorm bij BBL-opleidingen minimaal 850 klokuren
bevat.
• Er in de wet ruimte is om af te wijken van de urennorm.

Overwegende dat:

• Bij het afwijken van de urennorm in de praktijk gepaard
gaat met veel bureaucratie.
• Goed onderwijs naast een bepaalt aantal klokuren ook
afhangt van een goed onderwijsprogramma, docenten,
diverse onderwijsactiviteiten en vertrouwen in het
onderwijsteam.
• Onderwijsteams zelf in staat zijn het aantal uren in te
schatten om de gevraagde kwaliteit te leveren.
• Studentenraden en ondernemersraden moeten
instemmen met het aanpassen van de urennorm door mboinstellingen.
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Spreekt uit dat:

• De Jonge Democraten van mening zijn dat de urennorm in
het mbo moet worden afgeschaft.
• De Jonge Democraten van mening zijn dat de
studentenraden en ondernemersraden instemmingsrecht
moeten krijgen op het aanpassen van de urennorm.
En gaat over tot de orde van de dag.

• De korting naast het studiemateriaal ook moet gelden
voor bijvoorbeeld cultuurinstellingen en sportscholen.

Spreekt uit dat:

• De Jonge Democraten voorstander zijn van gelijke
kortingen en voordelen voor alle studenten.
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting

Zie tweet van bol.com
https://twitter.com/bol_com/status/12725069121149706
24

Toelichting

https://www.mboraad.nl/themas/onderwijstijd
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Stickers plakken korting pakken!

Onderwerp

Dezelfde kortingen en voordelen voor alle studenten.

PM55

Van Europoort naar Groene Poort

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Onderwerp

Nederland moet van Europoort een Groene poort maken.

Indiener(s)

[Werkgroep EU]

Woordvoerder

Pim van Dam

Woordvoerder

Derk Beemer

Constaterende
dat:

• Mbo-studenten vaak niet dezelfde voordelen krijgen als
studenten in het hoger onderwijs.
• Korting op de studieboekenprijs alleen geldig is voor het
hoger onderwijs.
• Het niet bij wet geregeld is dat mbo-studenten korting
kunnen krijgen op studieboeken.

Overwegende dat:

•

Constaterende
dat:

• Mbo-instellingen verschillende studiematerialen
gebruiken waaronder studieboeken.
• Mbo’ers net zoals degene die hoger onderwijs volgen
studenten zijn.
• Het aanschaffen van studiemateriaal voor studenten een
grote uitgavenpost is.
• Mbo-studenten net zoals studenten in het hoger
onderwijs korting moeten kunnen krijgen door middel van
de studentenpas.

•
•
•
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Nederlander een belangrijke positie inneemt in de
Europese handel, zowel in de scheepvaartroutes als
wel qua hoofdkantoren van internationale
wereldhandel
Dat scheepvaart een belangrijke sector is binnen de
energietransitie die zich moet transformeren.
Er veel industrie ligt rond de haven gebieden die
ook groener kunnen.
Er al veel verduurzamende projecten plaatsvinden
waarbij CO2 in de grond wordt opgeslagen.
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•

Overwegende
dat:

•
•

Spreekt uit dat:

•

•
•

•

•

PM56

Geen gesol met onze groenteplukkers

Onderwerp

Misstanden arbeidsmigranten

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Koen van der Weijden
•

De Jonge Democraten moeten aandringen dat de Europort
de Green Europort wordt. Een plek waar bruisende innovatie
plaatsvindt op het gebied van duurzaamheid van industrie,
een groene haven en een nieuwe manier van het opwekken
van duurzame energie.
•

Toelichting

Nederland hiermee zich sterk uit de voeten kan
maken als voorbeeld en er op termijn ook winst uit
kan halen, omdat belasting heffen wellicht profijt
oplevert.
Er momenteel een plan binnen de EU klaar ligt voor
de Carbon Border Adjustment Mechanism
Het een nieuw soort omgeving kan worden waar
heel hard wordt gewerkt aan een duurzamere
wereld.

•
Constaterende dat:
•

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1210349/Dehele-wereld-kijkt-naar-CO2-project-RotterdamAls-het-hier-slaagt-gaan-anderen-volgen
https://www.portofrotterdam.com/nl/onzehaven/onze-themas/een-duurzamehaven/duurzaamheid
https://www.europoortkringen.nl/rotterdam-goedco2-uitstoot/
https://opwegmetwaterstof.nl/rotterdamonderzoekt-rol-groene-waterstof-voor-co2reductie/
https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-enpersberichten/co2-uitstoot-haven-rotterdamdaalt-sneller-dan-landelijk-gemiddelde
https://www.portofrotterdam.com/nl/havenbedrijf/
over-het-havenbedrijf/havenbedrijf-in-desamenleving/corporate-social-responsibility

•
•

•
Overwegende dat:

•
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De arbeidsomstandigheden van veel
arbeidsmigranten in de landbouwsector en
veeteelt abominabel zijn [1] [2] [3];
Er ieder jaar honderdduizenden voornamelijk
Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland
werken in landbouw en veeteelt;
De JD staat voor kringlooplandbouw, een
verduurzaming van de landbouw- en veeteelt op
ecologisch gebied, maar een uitgesproken sociaal
element in deze transitie nog mist.
De bijdrage van arbeidsmigranten aan de
Nederlandse economie onmisbaar is;
Elke werknemer in Nederland, ongeacht
nationaliteit, recht heeft op degelijke
arbeidsomstandigheden;
Een eerste belangrijke stap is gezet door het
recent aannemen van de motie ‘scheiding baas en
bed’ in de Tweede Kamer over het loskoppelen
van controle van werkgevers over zowel
arbeidscontracten als huisvesting van
arbeidsmigranten;
Hiermee de problematiek rondom
arbeidsmigranten in Nederland nog verre van
opgelost is.
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Spreekt uit dat:

Toelichting

De Jonge Democraten voor een beter toezicht zijn op de
bescherming van arbeidsmigranten in de landbouw en
veeteelt, en de excessieve macht van werkgevers moet
worden aangepakt.

Woordvoerder

•

Door de open Europese grenzen is arbeidsmigratie een
structureel gegeven geworden. Ook Nederland kan niet
meer zonder arbeidsmigranten. Onder deze
arbeidsmigranten zijn te veel verhalen over zwaar werk dat
onder abominabele arbeidsomstandigheden moet worden
uitgevoerd. Velen maken werkdagen van twaalf uur, en dat
zes á zeven dagen in de week – ook in vakanties, en ook als
ze ziek zijn. Als de landarbeiders hun werk kwijt zijn, dan
verliezen ze meestal ook meteen het dak boven hun hoofd:
hun werkgevers zijn meestal ook hun huisbaas én hun
vervoerder.

•
Constaterende dat:
•

•

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/27/de-mannen-envrouwe n-die-het-vlees-snijden-a4001069

•

[2] https://www.trouw.nl/economie/de-poolse-paulinakarys-weet- wat-het-is-moderne-slavernij-in-hetwestland~bc5c1142/

•
Overwegende dat:

[3] https://decorrespondent.nl/12295/duurzametoekomst-voor-d e-landbouw-niet-zolangarbeidsmigranten-wegwerpproducten- zijn/4096571058cf5d718

PM57

Aan onze eigen eisen voldoen

Onderwerp

Coronaherstelfonds - NextGenerationEU (NGEU)

Indiener(s)

[Werkgroep EU] [Werkgroep Economie]

Maarten Tollenaar

•
•

Spreekt uit dat:
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Nederland zich hard heeft gemaakt voor strenge
voorwaarden op het gebied van besteding van het
geld en structurele economische hervormingen
voor het gebruik maken van geld uit het Europees
coronaherstelfonds, ook wel NextGenerationEU
genoemd.
Er voor Nederland ongeveer 6 miljard euro in dat
fonds zit
De Europese Commissie onder meer de
voorwaarde heeft gesteld dat er 37% van dit fonds
aan klimaatmaatregelen en 20% aan digitalisering
moet worden besteed
Nederland een van de weinige lidstaten is die nog
geen plan voor het besteden van dit geld heeft
ingediend
Alle middelen die Nederland kan helpen bij het
herstellen van de coronacrisis mooi meegenomen
zijn.
Nederland gebaat is bij structurele economische
hervorming, o.a. op de arbeidsmarkt en
woningmarkt.
Wachten op een nieuw kabinet te lang duurt.
Nederland voor schut staat wanneer we zelf
pleiten voor strenge voorwaarden en vervolgens
niet in staat zijn om een plan in te dienen dat aan
die voorwaarden voldoet.

Nederland zeer spoedig een plan moet indienen bij de
Europese Commissie om aanspraak te maken op het
herstelfonds met de bijbehorende focus op vergroening,
digitalisering en structurele hervormingen; en dit plan
integraal deel te maken van het nationaal herstel beleid.
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Toelichting

De formatie zit op het moment van schrijven deze motie
muurvast en tegen de tijd dat deze motie behandeld wordt
zal er waarschijnlijk nog geen nieuw kabinet zitten.
Nederland laat zo voordelig geld en een kans op structurele
hervorming lopen. De nieuw gekozen Tweede Kamer moet
het initiatief pakken en afdwingen dat het kabinet een plan
indient bij de Europese Commissie. Dit plan kan dan mooi
deel uitmaken van het nationale herstelbeleid, want niet
alleen de beschikbare middelen maar vooral de structurele
hervormingen houden de Nederlandse economie gezond op
de lange termijn.

•

Overwegende dat:

•

Spreekt uit dat:

https://www.europanu.nl/id/vl8zi7xkljtm/europees_herstelfonds_uit_de

PM58

Joe Trump of Donald Biden?

Onderwerp

Internationale Handel

Indiener(s)

Werkgroep Buitenlandse Zaken, Werkgroep Economie

Woordvoerder

Lars Gerrits
•
•

Constaterende dat:

•
•

•

Toelichting

Handelsrelaties aanhalen met de VS niet alleen
economisch opportuun, maar ook geopolitiek
verstandig is gezien de oprukkende macht van
China;
De VS een belangrijke partner kunnen zijn in het
verdedigen van de op regels gebaseerde
internationale orde;
Een handelsdeal met de VS de toon kan zetten
voor meer vrije, eerlijke en duurzame handel;

De Jonge Democraten voorstander zijn van
onderhandelingen over een nieuwe handelsdeal tussen de
VS en de EU op voorwaarde dat de VS stopt met de WTO te
saboteren, afwijkt van Trump zijn handelsbeleid en
internationale handelsregels beschermt.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/02/voor-dewereldhandel-is-biden-een-trump-met-manierena4030279
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/23/net-als-trumpblokkeert-ook-biden-benoeming-bij-de-wto-a4032915

De VS sinds januari een nieuwe regering heeft;
Het handelsbeleid van President Biden slechts in
toon, maar weinig op inhoud verschilt van zijn
voorganger;
Dit handelsbeleid een sterk protectionistisch
karakter heeft;
De Jonge Democraten voorstander zijn van een
vrij, eerlijk en duurzaam handelsbeleid;
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Apartheidsstaat waar je apart bij staat

Onderwerp

Grensconflict Palestina

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Omar Al Sadeh
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•

Co7nstaterende
dat:

•

•
•
Overwegende dat:

•

•
Spreekt uit dat:

•

•

Human Rights Watch (hierna: HRW) recent (april
2021) in een rapport aangegeven heeft dat Israël
een apartheidsstaat voert ten opzichte van
Palestijnse inwoners, zowel in Israel, bezet OostJeruzalem en bezette Westelijke-Jordaanoever.
Apartheid als misdaad tegen de mensheid wordt
gerekend Deze splitsing wordt gedaan op basis
van afkomst van personen HRW volgens de
Israëlische regering het land probeert te
boycotten

•

Toelichting

De Jonge Democraten hard moeten optreden
tegen discriminatie en apartheid
Wij geen ruimte moeten bieden voor landen die
eigen bevolkingsgroepen buitensluiten, opsluiten
en onderwerpen Mensen het recht moeten
hebben zich veilig te bewegen waar zij willen,
zeker waar zij zelf wonen of vandaan komen
HRW een organisatie is die beschermd moet
blijven binnen de internationale gemeenschap

•

•

De Nederlandse regering zich positief dient uit te
spreken over de uitspraak van HRW en daarmee
de apartheidsstaat van Israël moet erkennen
Daar diplomatieke en economische sancties aan
verbonden moeten raken
De Nederlandse Staat Palestijnse vluchtelingen
direct aan moet merken als
politieke/oorlogsvluchteling
Militaire aanwezigheid zich terug dient te trekken
uit de Westelijke Jordaanoever
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Israël maakt zich schuldig aan apartheid, zegt
Human Rights Watch, NOS:
https://nos.nl/artikel/2378449-israel-maakt-zichschuldig-aan-a partheid-zegt-human-rights-watch
Israël mag 'pro-Palestijnse'
mensenrechtendirecteur het land uit zetten, NOS:
https://nos.nl/artikel/2309185-israel-mag-propalestijnse-mens enrechtendirecteur-het-landuit-zetten
Abusive Israeli Policies Constitute Crimes of
Apartheid, Persecution, HRW:
https://www.hrw.org/news/2021/04/27/abusiveisraeli-policies- constitute-crimes-apartheidpersecution
A Threshold Crossed, Israeli Authorities and the
Crimes of Apartheid and Persecution, HRW:
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/thresh
old-crossed/isra eli-authorities-and-crimesapartheid-and-persecution
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Heilige huisjes bestaan niet

Onderwerp

Grensconflict Palestina

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Omar Al Sadeh

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 89
•
•

•
•
Constaterende dat:
•

•

•
•

Overwegende dat:

•

•

•

Israël Jeruzalem heeft aangemerkt als haar
eeuwige en ongedeelde hoofdstad
De VS en een aantal landen dit hebben erkend
onder de Regering Trump en dat de Regering
Biden geen intentie heeft dit te veranderen
Israël bewust een discriminerende politiek voert
tegen Palestijnse bewoners van Jeruzalem
Israël bewust gewelddadig Palestijnse bewoners
van Oost-Jeruzalem uit huis plaatst
Israel niet optreedt wanneer extremistische
groepen Palestijnen in Oost-Jeruzalem uit hun
huizen jagen, zoals in Sheik Jarrah
Neighbourhood.
Palestijnse inwoners van Jeruzalem geen recht
hebben op passief stemrecht en niet worden
gezien als Israëlisch Staatsburger noch Palestijnse
Staatsburger

Spreekt uit dat:

•

•

•
Toelichting
•
•

De Jonge Democraten discriminerende politiek
afkeuren
Wij de situatie in Jeruzalem niet moeten
onderschatten Jeruzalem toegankelijk moet zijn
voor iedereen, ook Palestijnse burgers uit de
Westelijke-Jordaanoever en Gaza
De Palestijnse inwoners van Jeruzalem in huizen
moeten blijven, zonder angst voor onrechtmatige
uitzetting.
Palestijnse inwoners van Jeruzalem op
bescherming van de autoriteiten moeten kunnen
rekenen i.p.v. deze met hun leven te moeten
vrezen
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De staatloze status van de Palestijnse inwoners
moet worden opgeheven en deze een volwaardige
staatsburgerschap moet worden aangeboden.
Militaire checkpoints rond de stad opgeheven
dienen te worden, alternatief kunnen deze
voortbestaan als gelijke behandeling toch
gerealiseerd kan worden
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/20/ussecretary-of-sta te-blinken-us-embassy-toremain-in-jerusalem
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/1/what
-is-happening-i n-occupied-east-jerusalemssheikh-jarrah
https://www.middleeasteye.net/news/israelpalestine-protest-p olice-violence-inaction
https://www.middleeasteye.net/news/deal-ofcentury-Israel-Pal estine
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Waar is de grens?

Onderwerp

Grensconflict Palestina

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Omar Al Sadeh

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 89
•

•

•
Constaterende
dat:
•
•
•

•

Overwegende
dat:

•

•

•
Spreekt uit dat:
•
•

•

De grenzen van 1967 waarop de Palestijnse staat
naast de Staat Israël niet worden gerespecteerd
door de bezettende macht.
Palestijnen dagelijks moeten vrezen voor verlies
van hun grond en huizen aan de nederzetters en de
staat Israël
Een Palestijnse staat conform de grenzen van 1967
niet realistisch meer is op basis van de huidige
politieke en geografische situatie
Israël het democratische proces in de Palestijnse
gebieden niet helpt te bevorderen
De Palestijnse verkiezingen niet konden worden
gehouden in Oost-Jeruzalem op last van Israël
Israël geografisch en economisch de controle heeft
over Palestijns zelfbestuur door middel van de
Parijs protocol.

Toelichting

De Jonge Democraten hard tegen discriminatie en
apartheid moet optreden
afkeuren
De Jonge Democraten inzien dat de huidige situatie
onaanvaardbaar en onhoudbaar is
De Jonge Democraten voor liberale normen en
waarden staan wereldwijd

Palestina zelf haar grenzen en inkomsten moet
kunnen beheren, zonder druk van Israël.

EU condemnation not enough to stop Israeli annexation
drive June 3, 2020: https://www.guengl.eu/eu-denunciationnot-enough-to-stop-isra eli-annexation-drive/
https://dmop.pt/365/
https://www.btselem.org/freedom_of_movement/paris_prot
ocol
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Eerlijk en zorgvuldig, nu wij nog

Onderwerp

Grensconflict Palestina

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Omar Al Sadeh
•

Constaterende dat:
•

Nederland economische en diplomatieke sancties
moet opleggen als antwoord op de illegale
bezetting
Nederland de Palestijnse staat moet erkennen
conform de grenzen van 1967
Het Internationaal Strafhof moet dienen als arbiter,
om de nieuwe grenzen te bepalen
Nederland zich actief moet inzetten voor een
actieve Europese bemiddeling tussen Israël en
Palestina, na het stuklopen van de Oslo Akkoorden.

•
Overwegende dat:
•
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Het Internationaal Strafhof (hierna: ICC) volgens
de regels uit het Statuut van Rome (dat de regels
voor het ICC vast heeft gelegd) een onderzoek
over humanitaire- en oorlogsmisdaden is
begonnen
Het ICC ook vast heeft gesteld wie als partij aan
kunnen worden gemerkt in dit onderzoek

Wij als Jonge Democraten waarde hechten aan
een stabiel internationaal politiek landschap
Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid
daar geen plaats in hebben
Er al een onderzoek namens dit Strafhof klaar
staat, maar niet neutraal uitgevoerd kan worden
tot alle partijen zich hieraan binden
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•

Het van groot belang is dat misdadigers in het
Israël-Palestina conflict aan het licht komen en
vervolgd kunnen worden

•

De Jonge Democraten oproepen om de
Nederlandse Staat diplomatieke en/of
economische sancties op te leggen aan de partijen
die zich in het Israël-Palestina conflict niet aan het
Statuut van Rome binden, dan wel houden
Het door alle betrokken partijen laten tekenen van
een uitleveringsverdrag (van schuldig bevonden
personen) onderdeel is van dit verdrag

Spreekt uit dat:
•

•

•
Constaterende dat:

•

•
•

Toelichting
•

Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda,
respecting an investigation of the Situation in
Palestine: https://www.icccpi.int/Pages/item.aspx?name=210303-prosecut
or-statement-investigation-palestine
Situation in Palestine | Summary of Preliminary
Examination Findings: https://www.icccpi.int/itemsDocuments/210303-office-of-the-p
rosecutor-palestine-summary-findings-eng.pdf
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Solidariteit kent geen tijd

Onderwerp

Belasting

Indiener(s)

[Werkgroep Economie]

Woordvoerder

Thomas Herder

•
Overwegende dat:
•

Spreekt uit dat:
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De hoeveelheid vermogen bij sommige
Nederlandse huishoudens sinds het begin van de
coronacrisis sterk is toegenomen;
Dit vermogen voornamelijk geconcentreerd is bij
groepen die economisch het minst hebben geleden
onder de crisis, zoals mensen met hoge inkomens,
vaste contracten of goed lopende ondernemingen;
Een belasting op vermogen de ongelijkheid
verkleint;

De coronacrisis Nederlanders met lagere
vermogens en inkomens op vele vlakken harder
heeft geraakt;
Belastingen op kapitaal weinig negatieve effecten
op de economie;
Een eenmalige verhoging van de
vermogensbelasting met terugwerkend effect
geen verstorende werking heeft;

De Jonge Democraten zich inzetten voor een eenmalige
solidariteitsheffing op vermogens boven de 50.000 euro,
pensioenen en het eigen huis (min hypotheekschuld)
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Toelichting

•

De heffing zou worden opgezet op basis van informatie die
reeds in handen is van de Belastingdienst, zoals
pensioenvermogen, WOZ-waarde van het eigen huis,
resterende hypotheekschuld en vermogen dat in Box-3 valt.
Zodoende kan de belasting direct en met terugwerkende
kracht worden ingevoerd om zo gedragsverstoringen te
voorkomen. Zie voor nadere uitleg: https://www.imf.org//media/Files/Publications/covid19-special-notes/enspecial-series-on-covid19-recovery-contributions.ashx
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Belasting maakt schuld

Onderwerp

Coronaschuld

Indiener(s)

Werkgroep Economie

Woordvoerder

Joep Schoenmakers

•
•
Constaterende dat:
•

•
Overwegende dat:

•
•

Spreekt uit dat:

Veel Nederlandse bedrijven een belastingschuld
hebben opgebouwd tijdens de coronacrisis;
De helft van het bedrag aan opgebouwde
belastingschuld bij een relatief klein aantal grote
bedrijven ligt;
Er ook bedrijven zijn die geen belastingschuld
hebben opgebouwd

Toelichting
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Het afbetalen van schulden door bedrijven kan
leiden tot een langdurige terugloop in
investeringen zoals uitbreiding en innovatie;
Een gebrek aan investeringen op zowel op de
korte als lange termijn de Nederlandse economie
schaadt;
De capaciteit ontbreekt om voor ieder bedrijf een
passende regeling te ontwerpen;
Bedrijven die zonder belastingschuld de crisis
hebben overleefd niet benadeeld dienen te
worden

De Jonge Democraten voorstander zijn van een eenmalige
belastingkorting voor kleine bedrijven die afhangt van de
balanswaarde over 2021 en voor het treffen van op maat
gemaakt regelingen met grotere bedrijven en hun private
schuldeisers.
De generieke belastingkorting kan zowel worden gebruikt
om een deel van de schuld af te betalen of om de
belastingafdracht over 2021 te verminderen. Bij de regeling
voor grotere bedrijven kan gekeken worden naar het
gebruik van debt-equity swaps en andere instrumenten om
private schuldeisers een prikkel te geven investeringen
door bedrijven te faciliteren.
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De meeste schuldenaren deugen

Onderwerp

Verlagen toegangseisen voor schuldhulpverlening

Indiener(s)

[Afdeling Utrecht] Nyna Visser, Gijs Toussaint

Woordvoerder

Gijs Toussaint
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•
•
Constaterende
dat:

•
•

Overwegende
dat:
Spreekt uit
dat:

•

Onderwerp

Vroege hulp bij mogelijke schuldenproblematiek

Indiener(s)

[Afdeling Utrecht] Nyna Visser, Gijs Toussaint

Woordvoerder

Gijs Toussaint
•
•

Problematische schulden vaak leiden tot allerlei
persoonlijke problemen waardoor men vaak moeilijk
aan de eisen voor schuldhulpverlening kan voldoen

Constaterende dat:

•
Toelichting
•

•

•
•

De Jonge Democraten voor het verlagen van de toegangseisen
voor de schuldhulpverlening zijn.
•

PM66

Slechts 1 op de 10 huishoudens met problematische
schulden schuldhulpverlening krijgt.
Het aantal toelatingen tot wettelijke schuldsanering
sinds 2011 daalt.
Het percentage huishoudens met schulden sinds 2011
is gestegen.
Toegang tot schuldhulpverlening vaak onderhevig is
aan veel verschillende eisen en voorwaarden.

https://www.ftm.nl/artikelen/schuldenindustriemarktwerkingoverheid#:~:text=Schulden%20veroorzaken%20stres
s%2C%20ziekte%20en%20mis%C3%A8re.&text=Doo
r%20de%20incasso%20van%20de,Schuldeisers%20d
uperen%20ook%20elkaar.
https://www.cbs.nl/nlnl/maatwerk/2020/34/schuldenproblematiek-inbeeld
https://www.nu.nl/economie/6127914/trend-houdtaan-opnieuw-minder-mensen-in-wettelijkeschuldsanering.html
https://www.ad.nl/binnenland/zzpers-vaakgeweigerd-voor-schuldhulp-ombudsman-steltonderzoek-in~a762cb8e/

•
Overwegende dat:

Spreekt uit dat:

Risicoprofielen maar dan goed
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Overheidsinstanties via bijvoorbeeld
woningcorporaties, zorgverzekeraars of
onderwijsinstellingen veel eerder op de hoogte
zou kunnen zijn van mogelijke
schuldenproblematiek.

De overheid op basis van gebeurtenissen die tot een hoger
risico op schulden leiden in een vroeg stadium
schuldhulpverlening moet aanbieden.
•

Toelichting

Mensen met schulden vaak pas na jaren zelf hulp
zoeken bij schuldhulpverlening.
Slechts 14% van de huishoudens met
problematische schulden in beeld zijn bij
schuldhulpverlening.
Schuldhulpverlening veel effectiever is wanneer
het zo vroeg mogelijk wordt ingezet.
Er bepaalde factoren zijn, zoals echtscheiding,
geestelijke problemen of schooluitval, die de kans
op problematische schulden tot zes keer zo hoog
maken

•

https://decorrespondent.nl/7086/bestegemeenten-van-nederland-we-hebben-eenschuldenprobleem/426302964714-fa90b7df
https://www.amsterdam.nl/bestuurorganisatie/college/wethouder/marjoleinmoorman/persberichten/college-investeert-1-2miljoen-euro/
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•

https://www.cbs.nl/nlnl/maatwerk/2020/34/schuldenproblematiek-inbeeld
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You get my bankgegevens, You get my bankgegevens, Everybody
gets my bankgegevens

Onderwerp

Dataleks of datahacks

Indiener(s)

[JD Amsterdam] Jeffrey Eelman, Isa Luiten

Woordvoerde
r

Perry Stet
•

Constaterend
e dat:

•
•

•

•
Overwegende
dat:

•
•
•

Veel organisaties zoals webwinkels veel klantgegevens
bezitten
Data leks of Data hacks van deze klantgegevens nou
eenmaal voorkomen
De JD in haar PP heeft staan dat iedereen zeggenschap
houdt over zijn of haar persoonsgegevens
Je alleen zeggenschap over je persoonsgegevens heb
als organisaties jou op de hoogte houdt wat er met deze
gegevens gebeuren.
Vanwege potentieel imago of klantverlies webwinkels
of organisatie vrijwel altijd hun
datahack of lek downplayen of onder het tapijt vegen
Het eerder norm dan uitzondering is dat bedrijven niet
hun klanten tijdig informeren
Bedrijven een groot deel van hun bedrijfsvoering
bepalen vanuit financiële incentives
Een boete deze financiële incentive weg kan nemen

Spreekt uit
dat:

Organisaties beboet moeten worden, voor het niet informeren
van hun datahack of datalek aan al hun klanten.
Waarbij de hoogte van de boete o.a. afhankelijk is van de duur
tussen de lek/hack en het informeren van al hun klanten.

Toelichting

Een voorbeeld is Allekabels.nl. Hier is een datahack in Augustus
2020 geconstateerd, maar pas nadat het in April 2021 in de
media is gekomen zijn de meeste klanten pas geinformeerd. Dit
zijn 6 maanden waarin duizenden klanten geen stappen hebben
ondernomen hun data/wachtwoorden/bankgegevens te
controleren of te vervangen. Allekabels.nl heeft die maanden
recordomzet na recordomzet gedraaid, en niet hun klanten
geinformeerd.Pas nadat een journalist een item over gemaakt
had zijn hun klanten geinformeerd. Dit is eerder norm dan
uitzondering

PM68

Innovatief tegengaan woningnood

Onderwerp

Wonen

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Angelos Vlahos

Constaterende dat:

Overwegende dat:
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•
•

Het tekort aan (betaalbare) woningen toeneemt
Er in 2020 minder huizen zijn gebouwd dan een
jaar eerder - er wordt voorspeld dat in 2021
minder huizen worden gebouwd dan in 2020

•
•

De woningnood een groot probleem is
Oplossingen voor de woningnood niet ten koste
mogen gaan van andere problemen als klimaat
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Spreekt uit dat:

De overheid meer investeert in duurzame, betaalbare
woningen zoals prefabwoningen en 'steden op water'

Toelichting

Bronnen:
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/woningnoodhierdoor- werd-het-steeds-moeilijker-om-een-huis-tevinden & https://wnl.tv/2021/04/04/stad-op-water-is-detoekomst-politi ek-moet-vrijheid-geven-aan-architecten/
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Schoon vlees behoeft geen boete

Onderwerp

Jachtvlees

Indiener(s)

[JD Rotterdam] Hiba Jahouh, Richard Korpel

Woordvoerder

Ronald-Marcel van Den Hoek
•
•

Constaterende dat:

•

Dieren in de vrije natuur bestaan.
Deze dieren zichzelf voorzien van de
mogelijkheden tot overleven en voortplanten.
De bio-industrie geen invloed heeft op wild.
Een vleestaks bedoeld is voor het inperken van de
schade die de bio-industrie aanricht.
Wild de meest milieuvriendelijke manier van
vleesvergaring is
Wild op zichzelf al een duurdere prijs heeft

•

Vleestaks van geen toegevoegde waarde is op wild

•
•
•

Overwegende dat:
Spreekt uit dat:

Toelichting

-
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Hey bmore? Can we go thrift shopping?

Onderwerp

Kringloop

Indiener(s)

[Leiden-Haaglanden] Pieter van der Werff, Hester van
Wessel

Woordvoerder

Jelle Stap
•

Constaterende dat:

•

•

•
Overwegende dat:
•

•

De JD van mening is dat wild uitgezonderd moet worden
van de vleestaks
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Nederland extreem veel afval produceren wat
vaak niet goed verwerkt wordt en daarmee op
verschillende manieren het milieu schaadt.
Veel mensen in Nederland weinig besteedbaar
inkomen hebben, daarmee vaak
investeringskosten die komen kijken bij sporten of
feestdagen niet kunnen maken.
Kringloopwinkels sociaal nut hebben door
verzorgen van workshops en training en mensen
de mogelijkheid biedt meer dingen te doen omdat
zij nu hobby’s of apparatuur kunnen bereiken wat
anders niet mogelijk was.
Kringloopwinkels economisch nut hebben door
mensen met lage inkomens toegang te geven tot
spullen die zij anders niet konden betalen.
Kringloopwinkels milieutechnisch nut hebben
door het verminderen van het afvalprobleem door
hergebruik te stimuleren.
Het stimuleren en promoten vanuit de overheid
van kringloopwinkels het stigma rond het
hergebruiken van kleding en spullen kan
verminderen.
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Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten de Nederlandse overheid oproepen
om het gebruik van kringloopwinkels te stimuleren door
middel van bijvoorbeeld subsidies

Toelichting

Spreekt uit dat:
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Balkan strategie

Onderwerp

Kandidaat lidstaten op het spoor houden

Indiener(s)

[Werkgroep EU]

Woordvoerder

Jamie Shalders
•
•

Constaterende
dat:

•

Overwegende
dat:

•
•

De Jonge Democraten moeten aandringen dat Europa met een
beleidsplan komt dat gericht is op het dichten van de
ontwikkelingskloof tussen de EU en de potentiële EU-lidstaten.
Bijvoorbeeld door gerichte investeringsplannen op
kerngebieden zoals infrastructuur en energie; de economieën
van de regio diep integreren in die van de EU; EU-wetgeving in
de toetredingsonderhandelingen op de voorgrond plaatsen; en
het ontwerpen van sectorale integratienetwerken zoals de
energiegemeenschap.
•

China steeds meer invloed krijgt in de Balkan regio.
Albanië, Republiek Noord-Macedonië, Montenegro en
Servië kandidaat-lidstaten zijn
niet-concurrerende leningsvoorwaarden worden
verstrekt, vastgesteld door Chinese staatsbanken en
uitgevoerd door voornamelijk Chinese bedrijven.

•

Toelichting

China met zijn invloed de democratisch gevestigde
instellingen en de markteconomie bedreigen door
gebruik te maken van de bestuur limieten van de
Westelijke Balkan
Europese integratie alleen maar lastiger wordt
(voorbeeld Hongarije).
China niet alleen invloed uitoefent op politiek en
economisch niveau, maar ook op academisch niveau
en via media

•

•

•

•
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De EU heeft sinds 2000 11 miljard euro in de Balkan
geïnvesteerd doormiddel van subsidies en leningen:
https://www.eib.org/en/essays/hope-strengthwestern-balkans#
Echter zijn 40% van de schulden van Montenegro
afkomstig van China.
De EU heeft op Geopolitiek niveau te weinig gedaan in
de Balkan:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/f
eb/21/europe-crisis-balkans-eu-membership-russiachina-turkey
Huidige Europese acties zijn niet voldoende (zoals het
ENP en de subsidies), aangezien China het gat ‘dicht’:
https://ecfr.eu/publication/decade-of-patience-howchina-became-a-power-in-the-western-balkans/
Het COVAX programma van de EU om vaccinaties aan
de landen te geven mislukt is. Servië heeft
bijvoorbeeld veel vaccins ontvangen vanuit China en
Rusland
https://europeanwesternbalkans.com/2020/11/12/c
hinas-presence-in-the-western-balkans-multilevelstrategy-moving-beyond-the-economic-influence/
https://www.datenna.com/2021/03/05/chinasinfluence-in-the-western-balkans/

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV 89
PM72

Energiearmoede

Onderwerp

Energiearmoede

Indiener(s)

[JD Rotterdam] Hiba Jahouh, Richard Korpel

Woordvoerder

Nathan Harinck
•

Constaterende dat:

•

•

•
•

Overwegende dat:

•

•

•

Spreekt uit dat:

Ongeveer 8% (650.000 huishoudens) van de
Nederlandse bevolking te maken hebben met een
bepaalde vorm van energiearmoede en naar
verwachting verdubbeld in 2030 (Bron: TNO,
2020).
Huishoudens met lage inkomens onvoldoende
financiële tegemoetkoming krijgen om te
participeren in de energietransitie.
Er geen gericht beleid bestaat om energiearmoede
op landelijk niveau aan te pakken.

Toelichting

Men spreekt van energiearmoede wanneer iemand ten
minste 10% van het inkomen uitgeeft aan energie.
Huishoudens met lagere inkomens zijn financieel beperkt in
hun keuze voor energiebesparende maatregelen en kunnen
daardoor in beperkte mate participeren in de
energietransitie.
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Betere UI, for EU and I

Onderwerp

EU transparantie

Indiener(s)

[Werkgroep EU]

Woordvoerder

Maarten Tollenaar
•

Het slagen van de energietransitie afhankelijk is
van het draagvlak van de Nederlandse bevolking.
Het tegengaan van de klimaatcrisis een grondige
hervorming van alle sociaaleconomische lagen
binnen de maatschappij vergt.
Onvoldoende geld voor energie tot verdere
problemen kan leiden, waaronder
gezondheidsklachten en sociaal isolement.
De Europese Comissie haar lidstaten oproept om
energiearmoede actief te bestrijden (Bron: NOS
2020).
Energie een primaire levensbehoefte is.

Constaterende dat:

•

•
•
Overwegende dat:
•

Het kabinet met een gericht actieplan moet komen om
energiearmoede een halt toe te roepen, bijvoorbeeld door
een deel van de SDE++ subsidie specifiek aan huishoudens
met lage inkomens aan te bieden.
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De sites van de instituties van de EU onnodig
verwarrend zijn, noch voldoende inzicht in de
agenda’s van de instituties noch voldoende inzicht
in de uitslag van besluitprocedures geven.
Er ook geen consistentie tussen de sites van de
verschillende instituten is, waardoor kennis over
de werking van de site van één van de instituten je
niet veel verder brengt op de site van een ander.
Sites een belangrijk deel van de communicatie uit
dienen te maken
De transparantie van de Europese democratie
gehinderd wordt door onduidelijke digitale
informatievoorziening
Transparantie vaak wordt gezien als iets waar de
EU nog een hoop kan verbeteren
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Spreekt uit dat:

De sites van de instituties van de EU moeten worden
herontworpen, met een focus op uniformiteit tussen de
verschillende sites, duidelijkheid in het algemeen en
specifiek waar het gaat om de agenda’s en uitslagen van
besluitprocedures.

•
•

Toelichting

Overwegende
dat:

PM74

Geen herinvoering van het districtenstelsel

Onderwerp

Districtenstelsel

Indiener(s)

[JD Amsterdam] Jeffrey Eelman, Isa Luiten

Woordvoerde
r

Julian Talma
•
•

Constaterend
e dat:

•

•

•

•

Spreekt uit
dat:

Wij als Jonge Democraten streven naar een zo
democratisch mogelijke samenleving;
Een districtenstelsel daar niet aan bijdraagt omdat het
vaak automatisch leidt tot kiesrechtgeografie, waarbij
grenzen van een district in iemands voordeel verlegd
worden [3];
Een districtenstelsel daar niet aan bijdraagt omdat veel
mensen zich slecht vertegenwoordigd voelen door
misrepresentatie als gevolg van een dergelijk stelsel en
verkiezingen door hen vaak als betekenisloos ervaren
worden [1] [4];
De voordelen van een kortere formatie en minder
polarisatie dus niet op zouden moeten wegen tegen de
bovengenoemde negatieve effecten van een
herinvoering van het districtenstelsel;

De Jonge Democraten zich nadrukkelijk keren tegen een
herinvoering van het districtenstelsel
Een gerelateerd artikel met een verdere uiteenzetting van de
bovenstaande argumentatie:
https://demojd.com/2021/05/28/het-districtenstelsel-is-eenslecht-idee-dit-is-waarom/

Een recordaantal van 18 fracties op dit moment zitting
neemt in de Tweede Kamer;
Bovenstaande tot gevolg heeft dat de discussie over
een herinvoering van het districtenstelsel om verdere
polarisatie te voorkomen breed gevoerd wordt;
Nederland reeds tot 1917 een districtenstelsel gekend
heeft, dat afgeschaft is vanwege de negatieve gevolgen
dat dit stelsel had op de democratie [1];
Australië en Nieuw-Zeeland het districtenstelsel
recentelijk afgeschaft hebben en een staatscommissie
in Canada de aanbeveling gaf om een stelsel van
evenredige vertegenwoordiging in te voeren [2];

[1]
https://www.parlement.com/id/vglrdyd9plkn/negentiende_eeu
ws_districtenstelsel_in
Toelichting

[2] https://www.trouw.nl/nieuws/het-districtenstelselmarginaliseert-de-minderheidsstem~b551de3e/
[3]
https://www.ewmagazine.nl/americandreamers/blog/2017/10/
gerrymandering-kwalijk-schuiven-met-kiezers-553697/
[4] https://nos.nl/artikel/2164796-hoe-zou-de-kamer-eruitzienals-we-op-z-n-amerikaans-stemden
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PM75

•

Dan liever de lucht in

Onderwerp

Landbouw

Indiener(s)

[JD Rotterdam] Hiba Jahouh, Richard Korpel

Woordvoerder

Ronald-Marcel van den Hoek
•
•
•

Constaterende dat:

•
•

Constaterende
dat:

Op dit moment de Europese Unie een ver-van-mijnbed-show is voor de meeste mensen.
Nederland vergeleken met andere Europese landen
minder vrije dagen heeft.

•

•

Nederland een dichtbevolkt land is met beperkte
landbouwgrond.
Landbouwgrond veel horizontale m2 in beslag
neemt.
Nederland bij uitstek een land is met een
gevorderde landbouwtechnologie.
Nederland te veel kansen laat liggen op het gebied
van verticale landbouw.
Verticale landbouw een reële oplossing biedt
tegenover het ruimtegebrek

Het zien van Europese symbolen in het dagelijks
leven van een individu kan leiden te leiden tot een
sterker gevoel van Europees burgerschap.
Een vrije dag zou meer aandacht naar de Europese
Unie kunnen trekken.
Het zou een vrije dag zijn die voor iedereen relevant
is, niet alleen voor een beperkte groep.
Een vrije dag zou ook het belang van de Europese
Unie benadrukken.

•

Overwegende
dat:

•
•

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten vinden dat Europadag (9 mei) een
nationale feestdag en dus een vrije dag moet worden..

Toelichting

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_minimum_annual_leave_
by_country

Overwegende dat:

Minder horizontale ruimte voor landbouw beter is voor
meer woningbouw en hoogwaardig groen

Spreekt uit dat:

De Jonge Democraten Pleiten voor meer verticale
landbouw in plaats van horizontale landbouw.

PM77

Doe recht aan je D66-rechters

Toelichting

-

Onderwerp

Inperking rechterlijke macht

Indiener(s)

[Werkgroep Justitie en Veiligheid]

Woordvoerder

Pol Koopman

PM76

Maak Europadag een nationale vrije dag.

Onderwerp

9 mei, Europadag

Indiener(s)

[Werkgroep EU]

Woordvoerder

Tjalle Borgers

•
Constaterende dat:
•
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Een nieuw wetsvoorstel het mogelijk maakt dat
het OM strafbeschikkingen mag uitdelen waarbij
ook een strafblad hoort.
De OvJ, bij een recidive, deze beschikkingen
vervolgens om mag zetten naar een
onvoorwaardelijke straf die soms hoger kan
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•

•
Overwegende dat:

•
•

Spreekt uit dat:

Toelichting

uitvallen dan de aanvankelijke voorwaardelijke
straf.
De rechter alleen de rechtmatigheid van de
omzetting mag toetsen. Niet of het feit überhaupt
wel strafbaar was.

Constaterende dat:

Nederlandse verkiezingen altijd op doordeweekse dagen
plaatsvinden;
•
•

Rechters maatwerk moeten kunnen leveren, zeker
in het al zo ingrijpende strafrecht.
De toegang tot het recht zo onnodig wordt
beperkt.
De Jonge Democraten nog geen standpunt
hebben ingenomen over dit onderwerp.

•

•

De Jonge Democraten tegen dit soort wetgeving zijn die de
rol van de rechter onnodig inperkt.

Overwegende dat:

De al zo machtige overheid is al vatbaar voor beleidsfalen
(denk: toeslagenaffaire). De kloof tussen burger en
overheid is al zo groot en moet niet nog verder onnodig
worden verdiept. Elk feit is anders en bij uitstek is het de
rechter die in staat is te beoordelen welke straf of
maatregel in welk geval passend is. Niet het OM - de
overheid dus.

•
•
•
•
•

•
PM78

Een christendomme traditie

Onderwerp

Wijziging verkiezingsdag(en)

Indiener(s)

[Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den
Berg

Woordvoerder

Rick Spierings/Thomas Vissers

Spreekt uit dat:
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mensen op doordeweekse dagen vaak druk zijn
met werk;
er hierdoor grote pieken zijn in het stemmen vlak
voor alsook na het werk, met lange
ontmoedigende rijen tot gevolg;
je wettelijk wel in redelijke tijd verlof mag
aanvragen op werk om te gaan stemmen, maar
veel mensen dit niet weten of doen;
er in de 19e-eeuw al voor is gekozen om geen
weekenddagen te gebruiken om religieuze
redenen;
religie na de 19e-eeuw een minder dominante rol
in het leven van mensen speelt;
stemmen geen vorm is van arbeid waar rust van
moet worden genomen volgens de Bijbel;
zaterdag ook een weekenddag is;
stemmen op een werkdag voor de meeste mensen
meer drempels opgooit dan religieuze redenen;
veel andere landen al lang verkiezingen in het
weekend organiseren, zoals ook onze traditioneel
christelijke oosterburen;
de meeste mensen in het weekend vrij zijn
waardoor de drukte bij stemlokalen meer
verspreid kan worden.

Verkiezingen in Nederland in het weekend zouden moeten
plaatsvinden.
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Toelichting

Om religieuze redenen uit het midden van de 19e-eeuw die
in de Nederlandse samenleving anno 2021 niet meer
prevalent zijn, zijn wij onderdeel van een minderheid aan
landen die niet op een weekenddag stemt. Terwijl dit de
drempel voor mensen om te gaan stemmen, maar ook de
piekdrukte bij stembureaus, zou kunnen verlagen. Het is om
bovenstaande redenen dan ook hoog tijd dat Nederland op
basis van onze 21e-eeuwse maatschappij verkiezingen
voortaan in het weekend organiseert.

PM79

Urkxit

Onderwerp

Afscheiden van Urk

Indiener(s)

[Arnhem-Nijmegen] Thomas Vissers, Alexander van den Berg

Woordvoerder

Thijmen van Hoorn

Constaterende
dat:

Overwegende
dat:

Spreekt uit
dat:

•
•
•

Urk tot de jaren ’40 een eiland was
Urk zeer crimineel is
De inwoners van Urk nog steeds een sterk
eilandgevoel kennen

•

Urk bij een groot gedeelte van de Nederlanders
plaatsvervangende schaamte oproept
De bevolking van Urk disproportioneel kerkelijk is
Uit elkaar gaan als vrienden beter is dan bij elkaar
blijven in een hatelijke relatie

•
•

•

•
Toelichting
•
•

Urk ontpolderd dient te worden om zo weer een eiland te
worden
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https://nos.nl/artikel/2359451-me-ingezet-in-urkdoor-onrust-met-molotovcocktails-en-gevaarlijkvuurwerk.html
https://www.nu.nl/binnenland/6096943/jongeren-opurk-belagen-medewerkers-coronatestbus-metvuurwerk.html
https://nos.nl/artikel/2294992-ons-kent-ons-cultuurleidt-tot-criminaliteit-op-urk.html
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5
222268/afschuw-verslaggevers-urk-krimpen-ijsselkerk-sionskerk
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Kandidaten

(Eerdere) functies buiten de JD

Landelijk Bestuur 2021-2022

Lid van politieke organisaties

Jonge Democraten en D66

Lid van maatschappelijke
organisaties

N.v.t.

Voornaam

Joris

•

Verkiezingsprogramma D66
Eindhoven 10-2020 – Heden

Tussenvoegsel
Achternaam

Hetterscheid

Afdeling

Brabant

Genoten opleidingen

Vmbo-t, HBO Bestuurskunde en
Overheidsmanagement (heden)

Beoogde functie

Voorzitter

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

18 maart 2018

(Eerdere) functies binnen de JD

•
•
•
•
•
•

Motivatie:

Sinds dat ik actief ben bij de JD heb ik mij altijd kunnen ontwikkelen en in kunnen
zetten voor onze mooie vereniging. Ik startte als algemeen bestuurslid waarna ik
secretaris ben geweest en het afgelopen jaar heb ik mij in mogen zetten als voorzitter
van Brabant. Daarnaast heb ik ook andere hele mooie dingen mogen doen waar ik
ook ontzettend veel energie en voldoening uit haalde. Tijdens deze periode heb ik
altijd een fijne tijd gehad bij de JD, iets wat ik iedereen gun. De functie waar ik mij het
meest in thuis voelde was het voorzitterschap in Brabant. Daarom stel ik mij
kandidaat voor het landelijk voorzitterschap.
Iedereen moet mee kunnen doen bij de Jonge Democraten, daar kunnen we nog
stappen in zetten. Daarom wil ik dat er een onderzoek komt naar hoe we de
diversiteit en inclusiviteit binnen onze vereniging kunnen verbeteren, zodat echt
iedereen mee kan doen en een fijne tijd heeft. Ik wil mij inzetten voor een veilige
vereniging, waarin iedereen zich op zijn/haar/hen gemak voelt, maar ook dat diegene
het gevoel heeft dat die altijd ergens naartoe kan wanneer er iets is. Daarvoor wil ik
de drempel verlagen zodat het makkelijker wordt om iets te melden.

Voorzitter - JD Brabant 06-2020 - 062021
Algemeen secretaris - JD Brabant 012020 - 06-2020
Algemeen bestuurslid - JD Brabant
06-2019 - 01-2020
Congresteam wintercongres 2021
Stem- en notulencommissie
zomercongres 2020
Lid werkgroep sport/volksgezondheid
11-2019 – 06-2020

Wij zijn altijd bezig met het ontwikkelen van onze standpunten, daardoor hebben we
zoveel goede ideeën. Het zou zonde zijn om daar niks mee te doen. Daarom wil ik
komend jaar ons eigen geluid uitdragen en met dat geluid invloed hebben bij de
formatie en verkondigen rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Afdelingen weten
goed wat er in hun gemeente speelt. De rol van het LB is om hen samen te brengen
met werkgroepen en andere afdelingen. Daarnaast moeten we hen vooral
ondersteunen en helpen.
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Als voorzitter wil ik toegankelijk en benaderbaar zijn, met oog voor iedereen. Ik hoop
op jullie vertrouwen.

Voornaam

(Eerdere) functies buiten de JD

Nyna

Tussenvoegsel
Achternaam

Visser

Afdeling

Utrecht

Genoten opleidingen

Bachelor Geschiedenis UU

Beoogde functie

Voorzitter

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

4 september 2018

•

Secretaris en Commissaris Promotie
Ouderdagcommissie UHSK (20182020)

Lid van politieke organisaties

Jonge Democraten en D66

Lid van maatschappelijke
organisaties

Jonge Atlantici, Els Borst Netwerk

Motivatie:

(Eerdere) functies binnen de JD

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mijn avontuur als afdelingsvoorzitter van Utrecht begon bijna twee jaar geleden met
een interview voor EditieNL over soa-testen en eindigde kort geleden met een
interview voor PowNed over gereguleerde xtc. Een mooie progressieve cirkel, waarin
ik ontzettend gegroeid ben in mijn rol als vertegenwoordiger van de JD. Mijn twee
besturen hebben ervoor gezorgd dat ik ook nog beter werd in bijvoorbeeld managen,
coachen, samenwerken en werken onder druk. Maar, het allerbelangrijkste wat ik in
mijn tijd als afdelingsvoorzitter geleerd heb, is hoe open, fijn en gezellig de vereniging
is en hoe belangrijk ik het vind om daar aan bij te dragen. Als landelijk voorzitter wil ik
mij verder inzetten voor JD’ers en voor de verwezenlijking van JD-idealen.

Lokale Werkgroep Duurzaamheid en
Lokale Werkgroep Internationaal
(2018-2019),
Voorzitter Utrecht (2019-heden),
A.I. bestuurslid Promotie & Campagne
Utrecht (2019-2020),
Voorzitter Team Noord-Amerika
(2020-2021),
Campagneteam (2020-heden),
Werkgroep Defensie & Internationale
Veiligheid (2020-heden),
Lokaal campagneteam (2020-heden),
Commissie
Gemeenteraadsverkiezingen Utrecht
(2021-heden),
Kerstbenefietcommissie (2018, 2020)

De Gemeenteraadsverkiezingen zijn een goed moment om jongeren bewust te
maken van hun politieke invloed en ze te laten zien hoe een progressief-liberale JDwereld in hun voordeel werkt. Een eerlijke kans op ontwikkeling, een duurzame
toekomst en een veilige wereld is het geluid dat we moeten laten horen. Mijn
ervaring met campagnevoeren, media en lobbyen wil ik gebruiken om samen met de
afdelingen, werkgroepen, het campagneteam, maar bijvoorbeeld ook FemDem, de
JD-campagne tot een succes te maken.
Samen zullen we werken aan een progressief en rechtvaardig Nederland, maar ook
aan onszelf. Ik zal mij inzetten voor een JD waar jij je op verschillende manieren kan
ontwikkelen en kan bijdragen aan de vorming en uiting van onze idealen. Als jij
bijvoorbeeld mediatraining wil krijgen, hoef je geen afdelingsvoorzitter te zijn en als
je een artikel wil schrijven, krijg je daar hulp bij, of je nou kaderlid bent of niet. De JD
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is er voor jou en je moet vrij zijn om jezelf te ontwikkelen op de manier die voor jou
belangrijk is. Je mag er zijn en dat mag je laten horen!

Lid van maatschappelijke
organisaties

N.v.t.

Voornaam

Hester

Motivatie:

Tussenvoegsel

van

Achternaam

Wessel

Afdeling

Leiden-Haaglanden

Sinds ik bijna drie jaar geleden naar het mooie Den Haag verhuisde, ben ik niet meer
weg te slaan van de JD. Ik heb me de afgelopen jaren met veel plezier op
verschillende plekken ingezet voor de vereniging, en wil dat komend jaar graag
blijven doen in de rol van landelijk secretaris.

Genoten opleidingen

Bachelor Liberal Arts: International Justice,
Bachelor Rechtsgeleerdheid

Beoogde functie

Secretaris

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

20 september 2018

(Eerdere) functies binnen de JD

•
•
•
•

(Eerdere) functies buiten de JD

•
•

Lid van politieke organisaties

Als secretaris van de afdeling Leiden-Haaglanden heb ik het afgelopen jaar gezien
hoezeer de functie bij mij past. Ik werk gestructureerd, kan het overzicht houden op
grote projecten en ben benaderbaar. Met veel plezier organiseerde ik
Afdelingsvergaderingen, sleutelde ik aan het Afdelingsreglement en onderhield ik de
afdelingspagina op de website. Ik kijk ernaar uit die taken het komende jaar op te
schalen naar Algemene Ledenvergaderingen, het Huishoudelijk Reglement en de hele
website.
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het hervormen van het Huishoudelijk
Reglement en de Statuten, de ICT-voorzieningen en het privacybeleid. Daardoor ligt
er in de secretarisfunctie een mooie basis om op door te bouwen. In het bijzonder wil
ik blijven werken aan het toegankelijker en vindbaarder maken van de website. Ook
wil ik aandacht besteden aan een consistente toepassing van het privacybeleid door
de hele vereniging. Daarnaast wil ik energie stoppen in het functieequivalentenoverleg, zodat de afdelingssecretarissen mij en elkaar weten te vinden
wanneer ze hulp nodig hebben met bijvoorbeeld de website of een
afdelingsvergadering.

Algemeen Secretaris LeidenHaaglanden;
Lid en (vice)voorzitter landelijke Stemen Notulencommissie;
Lid Werkgroep Onderwijs en
Wetenschap;
Team JDMUN en Introductieweekend
2019.

Ik wil me zeker niet beperken tot de klassieke taken van de secretaris. Ik denk graag
mee met de inhoudelijke en gezellige plannen van mijn bestuursgenoten en leden. In
het bijzonder wil ik me inzetten om nieuwe leden wegwijs te maken in de vereniging.
Ik geloof dat het eerste contact van groot belang is. Daar gun ik ieder nieuw lid een
goede ervaring mee zodat zij zich kunnen gaan ontwikkelen binnen de vereniging.

Studentambassadeur Leiden
University College;
Bijlesdocent.

Jonge Democraten en D66
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Voornaam

Motivatie:

Bart

Vanaf januari 2020, net voordat het coronavirus Nederland en de wereld in zijn
macht nam, werd ik lid van de Jonge Democraten. In juni dat jaar werd ik
penningmeester van de afdeling Brabant en samen met het bestuur hebben we er
een fantastisch jaar van gemaakt. Dat smaakt voor mij naar meer. In de afgelopen
anderhalf jaar heb ik de JD leren kennen als een vereniging die het politieke en
sociale aspect combineert, maar bovenal als een enorme leerschool. Een unieke plek
waar velen zichzelf kunnen ontplooien. Aan die leerschool lever ik graag mijn
bijdrage. Het afgelopen jaar vanuit onder andere het Brabantse bestuur en als
onderdeel van het Congresteam. Aankomend jaar zou ik dat graag als Landelijk
penningmeester willen blijven doen. Door mijn studies Bedrijfseconomie en
Accountancy heb ik genoeg ervaring met de financiële kant van deze functie.
Daarnaast zie ik mezelf als iemand die betrouwbaar en stressbestendig is, en die van
een uitdaging houdt. Als Landelijk penningmeester stel ik mezelf in ieder geval als
doel om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Daarbij staan transparantie
en heldere communicatie als een paal boven water. Ook wil me tonen als een
betrokken Landelijk penningmeester richting de afdelingspenningmeesters en hen
ondersteunen waar nodig. Verder wil ik me focussen op het duurzaam aanwenden
van externe fondsen en optimaliseren van de promotiebudgetten. De afgelopen
anderhalf jaar heb ik enorm genoten van de Jonge Democraten. Voor mij is deze
vereniging al een enorme leerschool gebleken waar iedereen met enorm veel warmte
en open armen wordt ontvangen. Het aankomende jaar hoop ik mezelf en de
vereniging nog verder te ontwikkelen.

Tussenvoegsel
Achternaam

Kessels

Afdeling

Brabant

Genoten opleidingen

•

•

Bachelor Bedrijfskunde (Tilburg
University/NHH Bergen; 2017 –
2020)
Master Accountancy (Tilburg
University; 2020 – heden)

Beoogde functie

Penningmeester

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

15-02-2020

(Eerdere) functies binnen de JD

•

•

(Eerdere) functies buiten de JD

•

Penningmeester afdeling Brabant in
Hetterscheid I en II (juni 2020 - juni
2021)
Lid Congresteam Zomercongres
Maastricht (april 2021 - heden)
Bezorger PostNL (juni 2017 december 2018)

Lid van politieke organisaties

Jonge Democraten en D66

Lid van maatschappelijke
organisaties

N.v.t.

Voornaam

Robin

Tussenvoegsel
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Achternaam

Sangers

Afdeling

Utrecht

Genoten opleidingen

WO Rechtsgeleerdheid (2019 -)
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enthousiasme mee gaan draaien binnen de vereniging. Ik heb op deze manier erg veel
nieuwe mensen leren kennen, maar ik heb ook veel nieuwe dingen geleerd. Het lijkt
mij dan ook erg mooi om als landelijk penningmeester iets terug te doen voor de
vereniging.

WO Geschiedenis (2020 -)
Beoogde functie

Penningmeester

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

16 augustus 2019

(Eerdere) functies binnen de JD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Eerdere) functies buiten de JD

Lid van politieke organisaties
Lid van maatschappelijke
organisaties

•

Ik heb mijn jaar als penningmeester bij de afdeling Utrecht als waardevol, maar
(ondanks corona) ook gewoon als bijzonder leuk ervaren. Met mijn verkiezing als
penningmeester van de afdeling Utrecht begon voor mij een nieuw avontuur. Dit
avontuur is voor mij nog niet ten einde en wil ik dan ook graag volgend jaar als
landelijk penningmeester voortzetten.

Penningmeester Utrecht
Lid Team Noord-Amerika
Voorzitter Werkgroep Internationaal
Utrecht
Lid Werkgroep Internationaal Utrecht
Lid Werkgroep Filosofie Utrecht
Lid Werkgroep Diversiteit Utrecht
Lid Utrechts Politiek Kernteam
Lid Activiteitencommissie Utrecht
Lid Kerstbenefietcommissie Utrecht
Lid Nacht van Europa-commissie
Utrecht

De functie van penningmeester past erg goed bij mij. Ik ben een gestructureerde en
secure werker. Verder ben ik zelfstandig en flexibel. Ik ben ook leergierig. Sommige
dingen zal ik vanaf het begin af aan wel weten of begrijpen, maar er zullen ook nieuwe
dingen voor mij zijn. Ik zal dus in de functie moeten groeien, waarbij mijn
leergierigheid en mijn vermogen om nieuwe dingen te leren van pas zullen komen.
Naast dit alles zullen mijn enthousiasme en mijn positieve energie ervoor zorgen dat
ik met toewijding de tijd en aandacht aan het penningmeesterschap kan besteden die
het verdient.
Ik kijk ernaar uit om als onderdeel van het landelijk bestuur veel nieuwe dingen te
kunnen leren, nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen. Het
lijkt mij voor de vereniging erg mooi om haar iets terug te geven voor de lessen,
kennissen en ervaringen die zij mij heeft gegeven.

Bediening / Kok (bij Gasterij de
Milandhof)

Jonge Democraten en D66
•
•

European Law Students' Association
(ELSA)
Historische Studievereniging Leiden
(HSVL)

Voornaam

Lars

Tussenvoegsel
Achternaam

Gerrits

Motivatie:

Afdeling

Leiden-Haaglanden

De functie van landelijk penningmeester bij de Jonge Democraten lijkt mij een
bijzonder mooie functie om te vervullen. Ik ben al een tijd actief bij de Jonge
Democraten. Ik heb mij vanaf het begin al erg thuis gevoeld en ik ben al snel met veel

Genoten opleidingen

Bestuurskunde: Economie, Bestuur en
Management
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Beoogde functie

Bestuurslid Politiek

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

17 april 2018

(Eerdere) functies binnen de JD

•

•
•
•
•

(Eerdere) functies buiten de JD

•

•

bestuurslid Politiek & Pers bij afdeling Leiden-Haaglanden geworden in 2019.
Daarna heb ik afgelopen jaar met veel plezier als portefeuillehouder de werkgroep
Economie mogen aansturen en heb samengewerkt op uiteenlopende thema’s met
afdelingen en andere werkgroepen.
Dit alles motiveert mij om mij in te zetten als bestuurslid Politiek van deze mooie
vereniging.

Portefeuillehouder Economie,
Financiën en Sociale Zaken (2020heden)
Secretaris Congresteam
Wintercongres 2021 (2020-2021),
Delegatielid LYMEC congres te
London (2019)
Bestuurslid Politiek & Pers afdeling
Leiden-Haaglanden (2019-2020)
Co-voorzitter Commissie
Internationaal (2018-2019)

Ik wil mij inzetten voor een vereniging waarin leden een even prettige en leerzame
tijd hebben zoals ik die zelf heb ervaren. Ik wil knokken voor thema’s die wij
belangrijk vinden zoals duurzaamheid, klimaat en onderwijs. Dit wil ik vooral samen
doen, samen met de werkgroepen en alle leden met ideeën of expertise. En ook met
de afdelingen, zeker gezien de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De
afdelingen en werkgroepen wil ik helpen optimaal gebruik te maken van hun politieke
gereedschapskist, bijvoorbeeld door de trainingsreeks politieke beïnvloeding weer
terug te brengen dit jaar. Het is belangrijk dat we als JD politiek dichterbij jongeren
brengen, vooral om het jongerenbelang te verdedigen. Dit belang wordt nogal eens
over het hoofd gezien, bijvoorbeeld bij discussies over pensioenen of de flexibele
arbeidsmarkt die ik ken vanuit mijn portefeuille

Algemeen bestuurslid bij Chr.
Scoutinggroep Jan van Riebeeck
(2020-heden)
lid opleidingscommissie Leiden
University College (2018-2019)

Lid van politieke organisaties

Jonge Democraten en D66

Lid van maatschappelijke
organisaties

N.v.t.

Ik ben er van overtuigd dat ik de JD goed van dienst kan zijn als bestuurslid. Zowel
met resoluties en moties op het congres, als met de lobby achter de schermen
rondom het verkiezingsprogramma van D66 heb ik ervaring. Gesprekken voeren met
Kamerleden is mij niet onbekend en ik ben goed in mij vastbijten in nieuwe dossiers .
Als jullie mij verkiezen beloof ik dat ik met volle kracht aan de slag ga.

Voornaam

Eswara

Tussenvoegsel

de

Achternaam

Mol

Afdeling

Rotterdam

Motivatie:

Aan het begin van mijn studententijd ben ik actief geworden bij de JD. Ik heb hier niet
alleen politieke uitdaging gevonden, maar ook persoonlijke ontplooiing en verrijking
van mijn sociale leven. Ik ben als Bestuurskundestudent graag bezig met
ingewikkelde beleidsdossiers en politiek-strategische kwesties. Daarom ben ik

Genoten opleidingen
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•
•
•

Beoogde functie

Bestuurslid Profilering

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

20-09-2018

(Eerdere) functies binnen de JD

•
•
•

•

(Eerdere) functies buiten de JD

•
•
•
•
•
•

Motivatie:

Pre-master Midden-Oostenstudies
Pre-master Onderwijswetenschappen
Higher National Certificate
performing arts, dance

Drie jaar geleden liep ik binnen bij deze vereniging en wat heb ik hier al veel geleerd
en plezier gehad. Ik vind de Jonge Democraten een prachtige vereniging en wil me
blijven inzetten om haar nog een beetje mooier te maken. Tijdens mijn bestuursjaar
bij de afdeling Rotterdam als bestuurslid organisatie wilde ik me steeds bezighouden
met ledenwerving en mijn sales ervaring benutten. Afgelopen jaar heb ik bij het
campagneteam gezeten en ervaring opgedaan met ledenwerving en, je raad het al,
campagne voeren. Dit maakte mij nog enthousiaster over die onderwerpen,
waardoor ik me hier graag intensiever mee bezig wil houden.

Campagneteam december 2020 heden.
Bestuurslid organisatie Jonge
Democraten Rotterdam 2019 - 2020.
Lid werkgroep onderwijs en
wetenschap september 2018 september 2020.
Voorzitter projectgroep Jonge
Democraten Rotterdam oktober 2019
- mei 2020.

Hoe ik de vereniging nog mooier wil maken? Door te zorgen dat we nog inclusiever en
veelzijdiger zijn. Dit wil ik bereiken door onze uitingen toegankelijk te maken met
bewust gebruik van taal en visuele middelen en daarnaast door actief potentiële
leden te benaderen die nog niet genoeg vertegenwoordigd zijn in onze vereniging. Dit
wil ik zowel fysiek doen, bijvoorbeeld door middel van flyeren, als digitaal, met
betaalde advertenties. Om dit proces van ledenwerving en de band met onze leden te
versterken, wil ik de socialmedia-accounts nog interactiever maken en er meer
mensen van binnen en buiten de vereniging bij betrekken.
Voor de functie profilering is samenwerking met het functie-equivalentenoverleg
heel belangrijk. Zowel met social media als de gemeenteraadscampagne wil ik ervoor
zorgen dat de afdelingsbestuursleden precies weten wat ze moeten en kunnen doen
en tegelijkertijd hun eigen vrijheid behouden om eigen keuzes te maken en
creativiteit te gebruiken bij het uitvoeren van hun functie. De sturing die ik wil
brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen moet ervoor zorgen dat de kandidaten
alle mogelijke steun en voorbereiding hebben.

Bijlesdocent, 2017 - heden.
Stagiair Gemeente Rotterdam,
afdeling voortgezet onderwijs, 2020.
Penningmeester commissie
studievereniging, 2018 - 2019.
Bijbanen in de horeca en detailhandel,
2014 - 2020.
Sales promotor, 2017 - 2018.
Onderwijsassistent basisschool, 2016.

Lid van politieke organisaties

Jonge Democraten en D66

Lid van maatschappelijke
organisaties

N.v.t.

Ik hoop jullie stem te krijgen zodat ik me komend jaar kan inzetten om zowel de
vereniging als mezelf verder te ontwikkelen.
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Voornaam

Gijs

•

Tussenvoegsel
Achternaam

Toussaint

Afdeling

Utrecht

Genoten opleidingen

VWO – Niftarlake Collage,

•
•
•

Bachelor Geschiedenis – Universiteit Utrecht

Lid werkgroep Defensie &
Internationale Veiligheid (2021heden)
Lid campagneteam afdeling Utrecht
(2020-heden)
Lid team Noord-Amerika (2020heden)
Lid commissie
gemeenteraadsverkiezingen Utrecht
(2021-heden)

Beoogde functie

Bestuurslid Extern

Lid van politieke organisaties

Jonge Democraten en D66

Beoogde periode

1 jaar

Lid van maatschappelijke
organisaties

N.v.t.

Lid van de JD sinds

12-10-2018

(Eerdere) functies binnen de JD

•
•
•

•
•
•

(Eerdere) functies buiten de JD

•
•

Algemeen secretaris afdeling Utrecht
(2020-heden)
Lid werkgroep Onderwijs &
Wetenschap (2021-heden)
Lid werkgroep Defensie &
Internationale Veiligheid (2021heden)
Lid campagneteam afdeling Utrecht
(2020-heden)
Lid team Noord-Amerika (2020heden)
Lid commissie
gemeenteraadsverkiezingen Utrecht
(2021-heden)

Motivatie:

Dit jaar had het jaar moeten worden dat ik de JD echt leerde kennen. Helaas beleefde
ik het vanaf mijn bureaustoel, zoals zoveel mensen. Toch kijk ik met plezier terug op
dit jaar. Ik heb vrienden gemaakt en veel geleerd. Ik ben dus ook nog lang niet klaar
bij de JD. Daarom stel ik mij kandidaat voor de functie extern in het landelijk bestuur.
Deze nieuwe functie enthousiasmeerde mij meteen. Ik beschik over een vlotte pen,
vind het leuk om mensen te motiveren en heb gevoel voor wat nieuws is of kan
worden. Ik denk dat dit mij goed van pas kan komen om het JD-geluid in de media te
krijgen. Dat ga ik doen door te focussen op specifieke onderwerpen en verder te
kijken dan traditionele kranten. Dat ga ik natuurlijk niet alleen doen. Dat betekent
vooral goed samenwerken met de afdelingen, om hun politieke output te stimuleren.
Juist in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen is het van groot belang dat onze
politieke overtuigingen lokaal zichtbaar zijn. Maar schrijven is wat mij betreft niet
alleen weggelegd voor afdelingsbesturen. Heb jij een goed idee? Dan wil ik jou helpen
dat in de media te krijgen.

Algemeen secretaris afdeling Utrecht
(2020-heden)
Lid werkgroep Onderwijs &
Wetenschap (2021-heden)
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Daarnaast ga ik aan de slag met de internationale kant van de JD. In samenwerking
met de international officer, wil ik zoveel mogelijk mensen daarvoor gaan
enthousiasmeren. Fysieke congressen komen er weer aan en iedereen die daar
geweest is weet hoe leerzaam en leuk dat is. Door de congressen laagdrempelig,
relevant en toegankelijk te maken wordt de JD ook een leerschool voor de
internationale politiek.

•
•

(Eerdere) functies buiten de JD

Wat wij uitstralen in de pers en op internationaal gebied, is een reflectie van ons
allemaal. Daarom wil ik geïnteresseerden betrekken in dat proces, proactief en met
een ondersteunende houding. Met jullie vertrouwen ga ik me daarvoor inzetten.

Voornaam

•
•
•

•

Tom

Tussenvoegsel

Lid Werkgroep Economie, Financiën
en Sociale Zaken (sep 2020 - Heden)
Lid Werkgroep Europese Unie (okt
2020 - Heden)
Marketing Trainee bij Greendish (jul
2019 - jan 2020)
Chairman Symposium Committee bij
Asset & EBT (sep 2020 - Heden)
Student Chairman & Representative
Opleidingscommissie bij Tilburg
University (sep 2018 - sep 2020)
Campusvoorlichter Studentenpool bij
Tilburg University (aug 2019 - aug
2020)

Achternaam

Urbaschek

Lid van politieke organisaties

Jonge Democraten en D66

Afdeling

Brabant

Lid van maatschappelijke
organisaties

N.v.t.

Genoten opleidingen

BSc Economie en Bedrijfseconomie (huidig)
Gymnasium

Beoogde functie

Bestuurslid Organisatie

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

28-04-2020

(Eerdere) functies binnen de JD

•

•
•

Motivatie:

Hoogachtende JD’ers,
Met veel enthousiasme stel ik mij graag kandidaat voor de functie Bestuurslid
Organisatie voor het landelijk bestuur van de Jonge Democraten.

Bestuurslid Organisatie &
Vicevoorzitter afdeling Brabant (jun
2020 - Heden)
Lid Congresteam Maastricht (mei
2021 - Heden)
Lid Congresbidteam Maastricht (dec
2020 - jan 2021)

Afgelopen jaar heb ik als Bestuurslid Organisatie bij de afdeling Brabant ervaren dat
ik buitengewoon veel energie haal uit het organiseren van succesvolle activiteiten.
Hierbij is het cruciaal dat je alle neuzen –al dan niet met mondmasker- dezelfde
richting in krijgt, wat mij zeker is gelukt.
Als geboren ‘teamplayer’ ga ik volhardend en gestructureerd te werk. Zo ben ik ervan
overtuigd dat een besluit waarop meerdere ogen zijn gevallen in essentie
hoogwaardiger is in kwaliteit. In mijn opinie zou men er vanuit moeten gaan de ander
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iets weet, wat jij nog niet weet. Aldus met deze toegankelijke ‘mindset’ wil ik
aangaande activiteiten graag naar de behoefte van de leden luisteren.

Lid van de JD sinds
(Eerdere) functies binnen de JD

Zo zou ik graag de nadruk willen leggen bij intensief contact met het FEO. Door een
faciliterende rol aan te nemen, kan ik voor de afdelingen als betrouwbaar handvat
fungeren, omtrent zowel de landelijke versoepelingen als de
gemeenteraadsverkiezingen. Door de autonomie bij de afdelingen te houden, kan zo
maatwerk worden verschaft.

•

Al met al ben ik er van overtuigd dat deze functie mij op het lijf geschreven is. Ik hoop
dan ook dat jullie met mij dit pad willen bewandelen. Ik heb in ieder geval uitermate
veel zin om aankomend jaar aan de slag te gaan!

Afdeling

Groningen

Genoten opleidingen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (RUG); Bachelor
Psychology (RUG)

Beoogde functie

Bestuurslid Intern(e zaken)

Beoogde periode

1 jaar

(Eerdere) functies buiten de JD

n.v.t.

Lid van politieke organisaties

Jonge Democraten en D66

Lid van maatschappelijke
organisaties

N.v.t.

Mijn allereerste JD-activiteit kan ik me nog goed herinneren: het was een borrel,
waar ik heen was gesleept door een vriend omdat ik tot dan toe te bang was geweest
om naar een JD activiteit te gaan. Mijn angst om naar een borrel van de JD te gaan
leek na mijn eerste gesprek met een JD'er zo onzinnig. Ik voelde me enorm op mijn
gemak. Inmiddels heb ik twee jaar actief mogen zijn binnen het kader in verschillende
functies, waar ik veel heb mogen leren en veel nieuwe mensen heb mogen leren
kennen. Komend jaar zou ik mij dan ook graag willen inzetten voor de vereniging als
bestuurslid intern.

Tussenvoegsel
Kok

Commissaris promotie afdeling
Groningen (sep 2019-feb 2020);
Commissaris organisatie afdeling
Groningen (feb 2020-sep 2021);
Voorzitter afdeling Groningen (sep
2020 - heden)

Motivatie:

Silke

Achternaam

•
•

Tevens heb ik de ambitie om ruim over te schakelen naar fysieke landelijke
activiteiten, zoals de Brusselreis en de Kaderweekenden. Hierbij komt een scala aan
organisatorisch werk bij kijken, waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Door een
‘out of the box’ werkwijze te hanteren, verwacht ik dat er veel mogelijk is. Bovendien
is het essentieel om op een transparante wijze de leden uit te leggen hoe besluiten tot
stand komen.

Voornaam

14 oktober 2018

Ten eerste zou ik me willen inzetten om te zorgen dat iedereen zich welkom voelt bij
de JD door benaderbaar te zijn. Bij de JD is een plek voor iedereen, maar het kan
intimiderend zijn om als nieuw (bestuurs)lid de weg te leren kennen . Als bestuurslid
intern wil ik daarom nieuwe leden goed begeleiden met interessegesprekjes, maar
ook mogelijkheden bieden voor trainers en bestuursleden om vragen te stellen en
mee te denken door middel van brainstormavonden.
Daarnaast wil ik graag bijdragen aan goede communicatie binnen de vereniging.
Snelle en directe communicatie is ontzettend belangrijk. Zo weet iedereen wat van
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hen wordt verwacht. Zeker als we volgend jaar weer fysiek activiteiten kunnen
organiseren is goede communicatie tussen de trainers, afdelingen en werkgroepen
essentieel.

•
•

Ten slotte is ook continuïteit en structuur binnen de functie belangrijk. De functie
intern is een nieuwere functie en kan verder worden ingevuld. Ik wil graag met een
jaarplan een duidelijk beeld creeëren van wat wanneer moet gebeuren, ongeacht wie
de functie vervult.
Met deze plannen zou ik graag aan de slag willen binnen het landelijk bestuur. Ik heb
ontzettend veel zin in al het contact; de vele belletjes, maar zeker ook de
kaderweekenden en nuchterheidsdiensten.

Lid van politieke organisaties

Jonge Democraten en D66

Lid van maatschappelijke
organisaties

Amnesty International

Motivatie:

Inmiddels ben ik al enige tijd lid van onze mooie vereniging en op dit moment wil ik
mij graag inzetten voor de landelijke kasco. Of het financieel mee of tegen zit, een
kritische kasco die de penningmeester ondersteunt en de ALV duidelijk informeert is
altijd belangrijk. Met mijn opgedane ervaring als afdelingspenningmeester heb ik de
JD goed leren kennen en ervaring opgedaan met financiële verantwoording. Deze
ervaring zet ik graag in voor de stabiliteit van de vereniging, nu en in de toekomst.

Kascontrolecommissie
Voornaam

Vicevoorzitter studentenpartij asap
Trainee informatie- en
verandermanagement

Jordy

Tussenvoegsel

Het adviseren over de begroting en controleren van de financiën zijn primaire taken
die ik wil oppakken. Daarnaast lijkt het mij interessant ondersteuning te bieden aan
afdelingskasco’s en eventueel penningmeesters als daar behoefte aan is.

Achternaam

Broekmeulen

Afdeling

Brabant

Genoten opleidingen

Trainee VNG

Beoogde functie

Lid Kascontrolecommissie

Voornaam

Kyllian

Beoogde periode

1 jaar

Tussenvoegsel

van der

Lid van de JD sinds

24 juni 2017

Achternaam

Put

(Eerdere) functies binnen de JD

Penningmeester, Sollicitatiecommissie en
Kascommissie Arnhem-Nijmegen

Afdeling

Amsterdam

Genoten opleidingen

Junior Financial Consultant bij Talent&Pro;
Transactieverwerker bij Rabobank Nederland

(Eerdere) functies buiten de JD

•

Stage Nederlands Consulaat New
York
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Beoogde functie

Lid Kascontrolecommissie

Motivatie:

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

06 maart 2017

Als Landelijk Penningmeester heb ik een jaar lang mij bezig mogen houden met de
financiën van onze verenging. Het contrast met hoe onze financiële situatie er uitzag
toen ik begon en hoe Jasper deze binnenkort mag overdragen aan zijn opvolger kan
bijna niet groter zijn.

(Eerdere) functies binnen de JD

•
•
•
•
•
•

(Eerdere) functies buiten de JD

•
•
•

Trainer (2020-Heden);
Landelijk Penningmeester (20192020);
Bestuurslid Politiek & Pers
Amsterdam (2018-2019),
Interim Penningmeester Amsterdam
(2019), Team
MENA (2017-2019);
Lid Kascontrolecommissie Amsterdam
(2017-2018)

De snelle omslag van harde, pijnlijke bezuinigingen naar gouden bergen is onze
vereniging niet vreemd. Ik vind het belangrijk dat de kennis over dit verleden voor de
vereniging behouden blijft en er enige continuiteit zit in de personen die zich tegen
de financiën aan bemoeien. Dit is voor mij een van de hoofdredenen om mij voor de
KasCo te kandideren.
Ook het afgelopen jaar ben ik welliswaar op de achtergrond desgevraagd betrokken
geweest bij de financiën van onze verenging. Ik vind het belangrijk dat de KasCo
naast een integere controlecommissie ook een commissie is waar een
Penningmeester op kan terugvallen voor kennis over situaties uit het verleden of om
simpelweg even te kunnen sparren. Daar heb ik zelf in mijn jaar als Penningmeester
heel veel profijt van gehad.

Secretaris D66 Amsterdam NieuwWest (2018-2020);
Campagneleider D66 Amsterdam
Nieuw-West (2019-2020);
Kandidaat Stadsdeelcommissie
Osdorp namens D66 Amsterdam
(2018)

Lid van politieke organisaties

Jonge Democraten, D66 en VOLT

Lid van maatschappelijke
organisaties

Vakcentrale FNV

Echte doelen voor komende jaar heb ik niet, want daar is deze functie ook niet naar.
Ik ben tevreden als we komende jaar als vereniging breed ervoor gezorgd hebben dat
we extra gelden op een duurzame manier in de vereniging geïnvesteerd hebben, de
reserves op pijl zijn gebracht en de afdelingen in dit mogelijke post-corona jaar alle
financiële ruimte hebben gehad om zoveel mogelijk leuke en inspirerende
activiteiten te organiseren.
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1. Bestuursverslag
De Vereniging Jonge Democraten, KVK-nummer 40411132, opgericht in 1984 en gevestigd op de Lange
Houtstraat 11 te ´s Gravenhage, is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste Politieke
Jongerenorganisaties van Nederland.
De Vereniging Jonge Democraten stelt zich als vrijzinnig-democratische jongerenorganisatie ten doel bij
te dragen tot de individuele ontplooiing van alle mensen. Zij richt zich hierbij vooral op jongeren tussen
de 12 en 30 jaar oud. De vereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doel om politieke
vormingsactiviteiten tot stand te brengen ten behoeve van jongeren in overeenstemming met de
doelstellingen van D66.

Januari 2020 – September 2020

September 2020 – December 2020

Voorzitter

Annabel Broer

Léonie Janssen

Algemeen Secretaris

Yvet Laan

Sophie den Ouden

Penningmeester

Kyllian van der Put

Jasper Klasen

Bestuurslid Politiek

Wimer Heemskerk

Nikki Fredriksz

Bestuurslid Organisatie

Jasper Ensing

Puck Rouffaer

Bestuurslid Promotie en Communicatie

Marije Heerma

Bestuurslid Talentontwikkeling

Pim Cramer

Bestuurslid Pers en Profilering

Jelrik Westra

Bestuurslid Intern

Koen Reedijk

De Jonge Democraten hebben haar ledenaantal het afgelopen jaar zien dalen. Begin 2009 kenden de
Jonge Democraten ongeveer 2.000 leden. Tegen het eind van 2017 hadden de Jonge Democraten een
piek met meer dan 6.000 leden. Eind 2018 waren dat nog zo’n 5.270 leden, terwijl eind 2019 het
ledenaantal zo’n 4.620 bedroeg. De animo voor landelijke activiteiten is sinds 2018 echter stabiel
gebleven of iets gegroeid. Sinds 2020 groeien de ledenaantallen echter weer.
Ook dit jaar hebben de Jonge Democraten zich ervoor ingezet om het sociaalliberale gedachtegoed te
verspreiden. Dit gebeurde tijdens wekelijkse activiteiten in de negen afdelingen waar sprekers werden
uitgenodigd en discussies werden gevoerd. Op die manier konden leden tot nieuwe inzichten komen en
van elkaars standpunten leren. De Jonge Democraten hebben dit ook in het buitenland gedaan via de
koepelorganisaties LYMEC en IFLRY, waar diverse delegaties meerdere congressen digitaal bezocht
hebben. Ook op onze congressen en politiek-inhoudelijke dagen hebben wij ingezet op het vergroten van
de kennis van leden op politieke onderwerpen.
In de aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen heeft de JD voorbereidingen getroffen voor haar
campagne, waarmee uiteindelijk meer dan een kwart miljoen jonge progressieve stemmers zijn bereikt.
Tevens hebben we jonge mensen op de kieslijst van D66 in hun persoonlijke campagne gesteund. We zijn
doorgegaan met ons trainingsprogramma en netwerk voor jonge potentiële raadsleden en hebben ons
via verschillende kanalen gemengd in het politieke debat. Zo hebben we onder meer ons uitgesproken
tegen de Moriadeal, en stelden we samen met andere jongerenorganisaties een Klimaatakkoord op.
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Het jaar 2020 is wegens de Coronacrisis een ander jaar geworden dan wij hadden verwacht. Veel
activiteiten konden niet doorgaan, ter vervanging zijn veel digitale activiteiten georganiseerd. Hierdoor
lag de kostenverdeling voor acitivteiten anders dan gepland. Tevens waren soms grotere investeringen
nodig om grotere ruimtes te reserveren om zo te kunnen voldoen aan de anderhalvemetermaatregel. Al
deze veranderingen, samen met enkele financiele meevallers en een strak financieel beheer hebben
ervoor gezorgd dat er een flinke bijdrage kan worden gedaan aan de reserves.
Voor 2021 ziet de (landelijke) begroting er als volgt uit:

Begroting 2021 - Jonge Democraten
€
Contributies
WFPP-subsidie
Bijdrage door gelieerde organisaties
Overige inkomsten
Inkomsten
Indirecte kosten
Ledenactiviteiten
Scholing en vorming
Bestuur
Internationale projecten
Communicatie
Afdelingen
Uitgaven
Resultaat exclusief financiële baten en lasten
Rente (een positief getal is een bate)
Resultaat

2021
Begroting
60.000
168.000
81.000
71.500
380.500
80.200
88.500
21.000
37.400
56.000
42.000
55.400
380.500
150
150

In voorgaande jaren werd de begroting gedeeld die in het najaar door het bestuur was goedgekeurd. Op
5 februari 2020 is er echter een geactualiseerde begroting gedeeld met het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de motie Jetten c.s.. De laatstgenoemde, meest recente
begroting is opgenomen in dit jaarverslag.
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2. Financiële uitkomsten 2020
Vereniging Jonge Democraten, exclusief de afdelingen
Het jaar sluit af met een positief resultaat van €102.421,- op 31 december 2020.
De lasten zijn lager uitgevallen, voornamelijk vanwege de effecten van de coronacrisis. Hierdoor konden
bepaalde projecten niet doorgaan voor de Jonge Democraten. Uiteraard hebben we zoveel mogelijk in
alternatieve vorm georganiseerd. Dit, en de verruiming van de WFPP-subsidie door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, leidde tot het behaalde positieve resultaat.
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Afdelingen van Vereniging Jonge Democraten
Onderstaand vindt u een verkorte balans en rekening van baten en lasten van de afdelingen, die dus in de
jaarrekening is verwerkt.

Balans afdelingen - Jonge Democraten
€
Activa
Banksaldo
Vorderingen
Totaal activa

31-12-2020
Werkelijk

Passiva
Nog te betalen bedragen
Totaal passiva

31-12-2019
Werkelijk

807
7
807

-

814
814

-

-

De afdelingen van de Jonge Democraten krijgen een budget toegewezen en moeten het overgebleven
budget aan het eind van het jaar terugstorten naar de landelijke vereniging. Vandaar dat het saldo
doorgaans nog positief, noch negatief is. Dit jaar heeft de afdeling Utrecht echter een kerstbenefiet
gegeven en de opbrengst daarvan in januari gedoneerd aan het goede doel en staat er een klein bedrag
op de balans.

Staat van baten en lasten afdelingen - Jonge Democraten
€
Bijdrage Landelijk Bestuur
Overige inkomsten
Inkomsten
Indirecte kosten
Ledenactiviteiten
Scholing en vorming
Bestuur
Internationale projecten
Communicatie
Uitgaven
Resultaat

2020
Begroting
36.289
13.610
49.899

2020
Werkelijk
19.305
11.057
30.362

2019
Werkelijk
21.462
10.915
32.377

20.203
3.050
8.040
12.310
6.296
49.899
-

21.958
4.852
350
3.201
30.362
-

1.745
13.923
2.821
4.378
4.714
4.796
32.377
-

Rekening van baten en lasten afdelingen
De post “Ledenactiviteiten” bestaat vooral uit de wekelijkse activiteiten die de afdelingen organiseren.
Het gaat hierbij vooral om gastsprekers, debatavonden en trainingen. Deze activiteiten staan ook open
voor niet-leden en zijn vooral bedoeld om jongeren te betrekken bij politieke en maatschappelijke
thema’s. Trainingen en debatavonden hebben daarnaast ook een scholingskarakter.
De post “Internationale projecten” bestaat uit uitwisselingen met Europese zusterorganisaties. Het is
vooraf moeilijk in te schatten voor afdelingen of ze een uitwisseling gaan organiseren en hoe dat
financieel gaat uitpakken. De hogere uitgaven worden gecompenseerd door hogere inkomsten. Het
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grootste gedeelte van de kosten wordt opgebracht door de deelnemers van deze reizen en een klein
gedeelte wordt vergoed via projectsubsidies vanuit de landelijke middelen.
Vanwege de maatregelen tegen corona waren vele activiteiten en projecten helaas niet mogelijk in 2020.

Consolidatie - Jonge Democraten
€
Contributies
Subsidie
Bijdrage Landelijk Bestuur
Overige inkomsten
Inkomsten
Indirecte kosten
Ledenactiviteiten
Scholing en vorming
Bestuur
Internationale projecten
Communicatie
Ledenblad Demo
Uitgaven
Resultaat voor financiële baten en lasten

Rente
Resultaat
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Landelijke
vereniging
58.948
198.751
45.075
302.774

Afdelingen
30.362
30.362

81.541
69.860
12.502
22.942
3.010
9.901
628
200.385
102.389

21.958
4.852
350
3.201
30.362
-

-

81.541
91.818
12.502
27.794
3.361
13.103
628
230.746
102.389

32
102.421

-

-

32
102.421

Eliminaties
-

Jonge
Democraten
58.948
198.751
75.436
333.135
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3.

Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

Balans - Jonge Democraten
€
Activa
Te ontvangen van gelieerde organisaties
Te ontvangen subsidie
Overige vorderingen
Vorderingen
Banksaldo
Totaal activa
Passiva
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Eigen vermogen
Crediteuren
Te betalen aan gelieerde organisaties
Overige kortlopende verplichtingen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Verwijzing
1
2
3
4

5
6
7
8

31-12-2020
Werkelijk

31-12-2019
Werkelijk

3.478
38.354
66.098
107.930
300.666
408.596

69.232
30.994
13.539
113.765
184.856
298.621

252.690
131.010
383.700

203.269
78.010
281.279

24.896
24.896
408.596

7.116
10.225
17.342
298.621

De activa en passiva worden verder toegelicht in paragraaf 6.
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4. Staat van baten en lasten 2020
Staat van baten en lasten - Jonge Democraten
€
Contributies
Subsidie
Overige inkomsten
Inkomsten

2020
Verwijzing Begroting
9
50.000
10
210.000
11
29.500
289.500

Indirecte kosten
Ledenactiviteiten
Opleidingen
Bestuurskosten
Internationale samenwerking
Communicatie
Ledenblad Demo
Kosten
Resultaat exclusief financiële baten en lasten
Rente
Resultaat
Dotatie algemene reserve
Dotatie weerstandsreserve
Dotatie verkiezingsreserve
Dotatie lustrumreserve
Onttrekking lustrumreserve
Bestemming resultaat

12
13
14
15
16
17
18

19

2020
2019
Werkelijk Werkelijk
58.948
61.899
198.751
143.407
45.075
76.829
302.774
282.135

73.300
75.232
41.000
35.850
30.000
14.000
750
270.132
19.368
19.368

81.541
69.860
12.502
22.942
3.010
9.901
628
200.385
102.389
32
102.421

61.283
99.438
25.798
40.198
16.130
8.628
-36
251.440
30.695
2
30.697

6.368
10.000
3.000
19.368

49.421
40.000
10.000
3.000
102.421

33.687
5.000
3.000
-10.990
30.697

De baten en lasten worden nader toegelicht in paragaaf 7.

Het bestuur heeft besloten om het resultaat als volgt te verdelen:
Algemene reserve
€49.421
Weerstandsreserve
€40.000
Verkiezingsreserve
€10.000
Lustrumreserve
€3.000
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5.

Grondslagen voor waardering en bepaling
resultaat

De Vereniging Jonge Democraten, opgericht in 1984 met KvK nummer 40411132 en gevestigd op de
Lange Houtstraat 11 te ‘s Gravenhage, stelt zich ten doel participatie onder jongeren te bevorderen en
jongeren op te leiden.
Verslaggevingsvoorschriften
De jaarrekening is met inachtneming van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C.1. “Kleine organisaties
zonder winststreven” opgesteld.
De gehanteerde grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De vergelijkende
cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat het bestuur van de Jonge Democraten zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat het
bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het op grond van algemene aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Balans
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Overig
Alle overige in de balans opgenomen posten zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten
Contributies worden toegeschreven aan het jaar waarop de het betaling aan de vereniging plaatsvond.
Alle andere baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Belastingen
De vereniging is niet vennootschapsbelastingplichtig, noch BTW-plichtig.
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6.

Toelichting op de balans

(in euro’s)
6.1 Activa

1. Te ontvangen van gelieerde organisaties - Jonge Democraten
€
Vereniging Politieke Partij Democraten 66
Vrienden van de Jonge Democraten
Te ontvangen van gelieerde organisaties

31-12-2020
Werkelijk
3.478
3.478

31-12-2019
Werkelijk
68.944
288
69.232

Er wordt geen rente berekend over de rekeningen-courant tussen de Jonge Democraten en Vereniging
Politieke Partij Democraten D66 en de Vrienden van de Jonge Democraten. De rekeningen worden
gemiddeld twee maal per jaar afgelost.

2. Te ontvangen subsidie - Jonge Democraten
€
Te ontvangen WFPP-subsidie
Te ontvangen subsidie

31-12-2020
Werkelijk
38.354
38.354

31-12-2019
Werkelijk
30.994
30.994

De daadwerkelijke subsidie over 2020 is afhankelijk van het landelijk aantal leden van alle politieke
partijen en kan derhalve afwijken van het in deze jaarrekening opgenomen bedrag aan subsidie. Bij de
subsidie aanvraag is uitgegaan van een aantal van 3.200 leden per 1 januari 2020, terwijl het werkelijke
aantal leden uit hoofde van Wet financiering politieke partijen (WFPP) per 1 januari 2020 2.868
bedraagt. Een eventueel verschil in de afrekening 2020 zal in 2021 worden verantwoord. Deze
afrekening wordt in november 2021 verwacht.

3. Overige vorderingen - Jonge Democraten
€
Middelen gestald bij Erwin Nypels Stichting
Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen
Overige vorderingen
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31-12-2020
Werkelijk
60.000
1.028
5.070
66.098

31-12-2019
Werkelijk
8.206
5.334
13.539
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4. Banksaldo - Jonge Democraten
€
Rabobank
ASN bank
Banksaldo landelijk
Banksaldo afdelingen
Banksaldo

31-12-2020
Werkelijk
299.859
299.859
807
300.666

31-12-2019
Werkelijk
84.725
100.131
184.856
184.856

De banktegoeden staan ter vrije beschikking van de vereniging.
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6.2 Passiva

5. Eigen vermogen - Jonge Democraten
€
Algemene reserve op 1 januari
Dotatie
Algemene reserve op 31 december
Weerstandsvermogen op 1 januari
Dotatie
Weerstandsvermogen op 31 december
Verkiezingsreserve op 1 januari
Dotatie
Verkiezingsreserve op 31 december
Lustrumreserve op 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Lustrumreserve op 31 december
Bestemmingsreserves
Eigen vermogen

31-12-2020
Werkelijk
203.269
49.421
252.690

31-12-2019
Werkelijk
169.581
33.687
203.269

60.000
40.000
100.000

60.000
60.000

5.000
10.000
15.000

5.000
5.000

13.010
3.000
16.010
131.010
383.700

21.000
3.000
-10.990
13.010
78.010
281.279

Het bestuur kan zonder belemmeringen beschikken over de algemene reserve, mits besteed voor het
doel waarvoor de vereniging is opgericht.
Weerstandsvermogen
Voor de continuïteit van de organisatie acht het bestuur, mede gezien de groei van de leden en daarmee
ook de organisatie, een minimum vermogen noodzakelijk van €100.000.
Vermogensstichting ‘Erwin Nypels Stichting’
Per medio 2020 wordt €60.000 van het eigen vermogen van de Jonge Democraten beheerd door de
vermogensstichting Erwin Nypels Stichting. De stichting is in het leven geroepen om de continuiteit van
het lange termijn vermogen te waarborgen. Het bestuur van de stichting bestaat uit (oud-)leden van de
Vereniging. Het bestuur wordt gekozen op de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten en
de kandidaten worden voorgedragen door het zittende landelijk bestuur.
Verkiezingsreserve
Bestemmingsreserve ingesteld door de Algemene Ledenvergadering der Jonge Democraten. De reserve
dient ter reservering van gelden voor verkiezingscampagnes. Onttrekkingen vanuit de reserve kunnen
uitsluitend worden gedaan in jaren van verkiezingen (of verkiezingscampagnes) voor de Tweede
Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraadsverkiezingen of het Europees Parlement.
Lustrumreserve
Bestemmingsreserve, in 2005 ingesteld, om een vijfjarig lustrum binnen de vereniging te kunnen vieren.
Onttrekkingen kunnen uitsluitend worden gedaan in het jaar waarin de vereniging een lustrum heeft
behaald en zijn uitsluitend ten behoeve van uitgaven in het kader van dit lustrum. Sinds 2019 groeit de
reserve met €3.000 per jaar.
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6. Crediteuren - Jonge Democraten
€
Openstaande facturen leveranciers
Crediteuren

31-12-2020
Werkelijk
-

31-12-2019
Werkelijk
7.116
7.116

7. Te betalen aan gelieerde organisaties - Jonge Democraten
€
Vereniging Politieke Partij Democraten 66
Overige kortlopende verplichtingen

31-12-2020
Werkelijk
-

31-12-2019
Werkelijk
-

8. Overige kortlopende verplichtingen - Jonge Democraten
€
Te betalen accountantskosten
Overig
Overige kortlopende verplichtingen

31-12-2020
Werkelijk
9.075
15.821
24.896

31-12-2019
Werkelijk
10.285
-60
10.225

6.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huurcontract
De vereniging is in juli 2020 verhuisd naar de Lange Houtstraat 11, te Den Haag. De huurkosten
bedragen vanaf 1 januari 2020 €13.750 per jaar inclusief servicekosten. Indexatie van de huurprijs
geschiedt elk jaar per 1 januari volgens de CPI-index, voor het eerst per 1 januari 2021.
Servicecontract
De financiële administratie en ledenadministratie van de Jonge Democraten worden uitgevoerd door
D66. De kosten voor deze diensten zijn €22.016 per jaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen - Jonge Democraten
€
Huurcontract
Servicecontract
Verplichtingen
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Binnen 1 jaar
13.750
22.016
35.766

1 tot 5 jaar
6.875
22.016
28.891

Na 5 jaar
-
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7.

Toelichting op de staat van baten en lasten

7.1 Inkomsten

9. Contributies - Jonge Democraten
€
Combileden JD en D66
Leden JD
Contributies

2020
Begroting
32.500
17.500
50.000

2020
Werkelijk
35.376
23.572
58.948

2019
Werkelijk
35.014
26.885
61.899

2020
Begroting
210.000
210.000

2020
Werkelijk
177.384
21.367
198.751

2019
Werkelijk
154.969
-11.562
143.407

10. Subsidie - Jonge Democraten
€
Subsidie boekjaar
Subsidie vorig boekjaar
Subsidie

Sinds 2020 krijgt D66 een ruimere subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, waarvan zij een deel beschikbaar stelt aan de Jonge Democraten.
De daadwerkelijke subsidie over 2020 is afhankelijk van het landelijk aantal leden van alle politieke
partijen en kan derhalve afwijken van het in deze jaarrekening opgenomen bedrag aan subsidie. Bij de
subsidie aanvraag is uitgegaan van een aantal van 3.200 leden per 1 januari 2020, terwijl het werkelijke
aantal leden uit hoofde van Wet financiering politieke partijen (WFPP) per 1 januari 2020 2.868
bedraagt. Een eventueel verschil in de afrekening 2020 zal in 2021 worden verantwoord. Deze
afrekening wordt in november 2021 verwacht.
In 2020 is er een nabetaling geweest van de subsidie 2019, omdat het totaal aantal leden van politieke
jongerenorganisaties in Nederland lager lag dan bij de bevoorschotting van de subsidie, en het bedrag
dat de Jonge Democraten per lid krijgen hoger werd.

11. Overige inkomsten - Jonge Democraten
€
Bijdragen overige bijeenkomsten
Schenkingen
Bijdragen introductie-activiteiten
Bijdrage D66 aan zomeroffensief
Bijdragen congressen
Bijdragen symposia/excursies
Opbrengsten lustrum
Bijdragen talentontwikkeling
Overige bijdragen
Overige inkomsten
Overige inkomsten afdelingen
Overige inkomsten
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2020
Begroting
3.000
2.500
1.500
8.500
14.000
29.500
29.500

2020
Werkelijk
718
2.800
2.077
8.500
7.916
8.595
30.606
14.469
45.075

2019
Werkelijk
578
2.445
842
8.500
18.325
2.458
12.369
8.111
12.286
65.914
10.915
76.829
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7.2 Uitgaven

12. Indirecte kosten - Jonge Democraten
€
Huisvestingskosten
Personeelskosten D66
Accountantskosten
Automatisering
Postbezorging
ICT transitie
Overig
Indirecte kosten landelijke vereniging
Indirecte kosten afdelingen
Indirecte kosten

2020
Begroting
18.000
20.000
9.000
6.500
200
12.000
7.600
73.300
73.300

2020
Werkelijk
22.761
22.016
10.130
3.772
107
14.208
8.547
81.541
81.541

2019
Werkelijk
20.375
20.161
12.069
3.606
39
3.289
59.538
1.745
61.283

2020
Begroting
29.000
3.500
4.000
24.500
61.000
14.232
75.232

2020
Werkelijk
35.471
2.042
10.389
47.902
21.958
69.860

2019
Werkelijk
49.583
1.308
3.521
31.103
85.516
13.923
99.438

13. Ledenactiviteiten - Jonge Democraten
€
Congressen
Introweekenden
Politiek inhoudelijke activiteiten
Overig
Ledenactiviteiten Landelijk Bestuur
Ledenactiviteiten afdelingen
Ledenactiviteiten

De Jonge Democraten hebben zoveel mogelijk evenementen in aangepaste vorm door laten gaan. Dit is
veelal digitaal gebeurd. Er hebben in 2020 drie congressen plaatsgevonden, waarvan twee in digitale
vorm.

14. Opleidingen - Jonge Democraten
€
Bijeenkomsten (lokale) bestuurders
Scholing en vorming
Opleidingen landelijke vereniging
Opleidingen afdelingen
Opleidingen
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2020
Begroting
27.000
8.000
35.000
6.000
41.000

2020
Werkelijk
10.281
2.221
12.502
12.502

2019
Werkelijk
17.041
5.937
22.978
2.821
25.798

pagina 17

15. Bestuurskosten - Jonge Democraten
€
Reis- en verblijfkosten
Vacatiegeld
Vergaderkosten
Bedankjes
Overig
Bestuurskosten landelijke vereniging
Bestuurskosten afdelingen
Bestuurskosten

2020
Begroting
11.000
10.000
8.000
1.250
30.250
5.600
35.850

2020
Werkelijk
4.703
12.320
9
890
168
18.090
4.852
22.942

2019
Werkelijk
17.172
16.680
438
1.138
392
35.820
4.378
40.198

Er is een reservering voor vacatiegeld voor het bestuur gemaakt in de subsidie-aanvraag die de Jonge
Democraten aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangeboden. Mits
de algemene ledenvergadering in juli akkoord gaat met de uitkering, ontvangt het Landelijk Bestuur dat
actief was tussen september 2020 en augustus 2021 deze. Het bestuur dat actief was tot en met
augustus 2020 heeft geen vacatiegeld ontvangen.

16. Internationale samenwerking - Jonge Democraten
€
Excursie EP
Lidmaatschappen internationale organisaties
Congressen en seminars
Projecten
Internationale samenwerking landelijke vereniging
Internationale samenwerking afdelingen
Internationale samenwerking

2020
Begroting
5.000
3.000
5.500
12.000
25.500
4.500
30.000

2020
Werkelijk
2.733
-89
16
2.660
350
3.010

2019
Werkelijk
3.136
3.005
5.115
160
11.416
4.714
16.130

2020
Begroting
3.000
4.500
7.500
6.500
14.000

2020
Werkelijk
925
5.775
6.700
3.201
9.901

2019
Werkelijk
2.196
905
730
3.831
4.796
8.628

17. Communicatie - Jonge Democraten
€
Promotiemateriaal en ledenwerving
Campagnes verkiezingen
Overig
Communicatie landelijke vereniging
Communicatie afdelingen
Communicatie
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18. Ledenblad Demo - Jonge Democraten
€
Software
Overig
Ledenblad Demo

2020
Begroting
750
750

2020
Werkelijk
628
628

2019
Werkelijk
-36
-36

2020
Begroting
-

2020
Werkelijk
32
32

2019
Werkelijk
2
2

Ledenblad Demo wordt digitaal uitgegeven.
7.3 Financieel resultaat

19. Rente - Jonge Democraten
€
Bankrente (positief is een opbrengst)
Rente
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8. Overige toelichting
Gebeurtenissen na balansdatum
De financiële risico’s van de uitbraak van het Covid-19 virus worden als beperkt ingeschat. De
activiteiten zullen zoveel als mogelijk doorgang vinden in 2021, waar nodig in een aangepaste vorm.
De verkiezingen van 17 maart 2021 hebben een grote impact op de inkomsten van de Jonge
Democraten. Vanaf juli 2021 wordt haar subsidie verhoogd.
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9. Ondertekening
´s Gravenhage, 1 juni 2021
Vereniging Jonge Democraten

L. Janssen (voorzitter)

S. den Ouden (algemeen secretaris)

J. Klasen (penningmeester)

N. Fredriksz

J. Westra

P. Rouffaer

K. Reedijk
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10.

Overige gegevens

Bestemming resultaat
Van het positieve resultaat over 2020 van €102.421 is vooruitlopend op de goedkeuring door het
Congres:
€49.421 gedoteerd aan de algemene reserve,
€40.000 gedoteerd aan de weerstandsreserve,
€10.000 gedoteerd aan de verkiezingsreserve,
en €3.000 gedoteerd aan de lustrumreserve.
Aantal leden
Het ledenaantal, zoal bedoeld in de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), bedroeg per 1
januari 2020, 2.868. Dat is een daling van 14,6% ten opzichte van het aantal van 3.360, per 1 januari
2019.
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Verklaring van de onafhankelijke accountant
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